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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO
ORDINÁRIA DE JUNHO DE 2016

Aos seis dias do mês de  junho do ano dois mil e dezesseis, em sessão realizada na Sala de
Reuniões,  presentes  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada,  Coordenador,  os  Titulares,  Dra.
Raquel Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá, bem como os Suplentes, Dr.
José Osterno Campos de Araújo  e Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, 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-0007754-64.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 3349/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF.
ARTIGO 62, VII, DA LC Nº 75/93. AUSÊNCIA DE CONVENIÊNCIA DO PROSSEGUIMENTO DA
PRESENTE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONCOMITANTEMENTE À AÇÃO PENAL EM CURSO.
NATUREZA RELATIVA DO CRITÉRIO DE PREVENÇÃO VIABILIZA SUA DERROGAÇÃO POR
OUTROS  CRITÉRIOS  NORMATIVOS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO.  ATRIBUIÇÃO  DA
SUSCITANTE. 1. Conflito negativo de atribuições suscitado entre membros do MPF, oficiantes na
PR/SP, em Inquérito Policial instaurado para apurar possível falsificação e uso de documentos
falsos  para  obtenção  indevida  de  vários  benefícios  de  seguro-desemprego  pagos  a  pessoas
inexistentes, praticada por uma organização criminosa identificada e denunciada nos autos de
ação penal em curso. 2. A il. Procuradora da República suscitada manifestou-se no sentido de que
Embora exista conexão probatória entre os feitos, prevista no artigo 76, inciso III, do Código de
Processo Penal, o estágio mais avançado daquela ação penal, na qual já foi oferecida denúncia,
indica a inconveniência da reunião dos feitos, nos termos do artigo 80 do Código de Processo
Penal.  3.  Por  seu  turno,  a  il.  Procuradora  suscitante  alegou  que  os  fatos  serão  melhor
investigados pelo órgão de acusação que atua na ação penal, o qual seria dotado de maiores
conhecimentos a respeito do modus operandi das infrações penais praticadas, bem como que a
prevenção traduz maior efetividade à investigação criminal, por isso pugnou pelo reconhecimento
da conexão dos delitos investigados no presente IPL com aqueles apurados na ação penal. 4.
Autos  remetidos à  2ª  Câmara  de Coordenação e Revisão  nos termos do  art.  62,  VII  da Lei
Complementar nº 75/93. 5. O membro do Ministério Público reveste-se de certa discricionariedade
para análise da adequação e viabilidade do prosseguimento da presente investigação criminal
concomitantemente à condução da ação penal em curso. 6. No caso em exame, a il. Procuradora
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suscitada  apresentou  fundamentos  relevantes  que  justificam  a  redistribuição  do  feito  à  il.
Procuradora suscitante. 7. Improcedência do conflito negativo de atribuições.

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

002. Processo: TRE-SP-ILP/TCO-0000062-
05.2015.6.26.0415

Voto: 3675/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE SÃO PAULO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP POR ANALOGIA. POSSÍVEL CRIME
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O
CONFLITO.  1.  Trata-se  de  Inquérito  Policial,  inicialmente  instaurado  no  âmbito  da  Justiça
Estadual, que apura possível crime de falsidade ideológica, consistente na declaração falsa do
óbito  prestada  perante  o  48º  Cartório  de  Registro  Civil  de  São  Paulo/SP  de  eleitora  que
posteriormente  requereu  pedido  de  alistamento  eleitoral  ao  Juízo  Eleitoral  de  Suzano/SP.  2.
Acolhendo a manifestação do il. Promotor de Justiça, os autos foram remetidos à Justiça Eleitoral
pela MMª. Juíza de Direito, considerando que a conduta narrada encontra enquadramento típico
em crime eleitoral. 3. O il. Promotor de Justiça Eleitoral, considerando a validade e eficácia do
referido alistamento eleitoral,  bem como sob o argumento de que o objetivo da falsidade era
ludibriar o Cartório de Registro Civil de São Paulo/SP, de modo que a mera descoberta desse fato
pela Justiça Eleitoral por via reflexa não revela indícios da prática de qualquer crime eleitoral,
requereu o declínio de competência à Justiça Comum. 4. A MMª Juíza Eleitoral, consignando que
a  certidão  de  óbito  falsa  foi  dirigida  ao  Cartório  Eleitoral  com  fins  eleitorais,  reconheceu  a
competência da Justiça Eleitoral. 5. Firmado o dissenso, os autos foram remetidos à 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão pelo il. Procurador Regional Eleitoral, nos termos do Enunciado nº 29,
para os fins do art. 28 do Código de Processo Penal c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. 6. Os
elementos informativos revelam que o agente, ao prestar declaração falsa do óbito, agiu, em tese,
com o dolo de ludibriar apenas o Cartório de Registro Civil de São Paulo/SP, não abrangendo a
Justiça Eleitoral, que, por seu turno, só descobriu a falsidade do documento por via reflexa, ao
promover o cruzamento de dados da eleitora. 7. A vítima direta foi o 48º Cartório de Registro Civil
de São Paulo/SP, o qual sofre fiscalização e correição do Juiz Corregedor, da Corregedoria dos
Tribunal de Justiça de São Paulo e do Conselho Superior da Magistratura. 8. Neste contexto,
entendo que o declínio requerido pelo il. Promotor de Justiça Eleitoral deve ser ratificado pela 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão,  com o consequente conhecimento da presente remessa
como conflito de atribuições entre o Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público Estadual,
cuja solução incumbe ao Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da
Edição nº 1 do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO n.os 1585,
1672, 1678, 1717 e 2225). 9. Remessa dos autos ao Exmo. Procurador-Geral da República, a
quem cabe dirimir o presente conflito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela remessa dos autos
ao Exmo. Procurador-Geral da República, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da
votação Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

003. Processo: JF-BAR-0001184-60.2015.4.03.6138-
INQ

Voto: 3361/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 38ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARRETOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93). NÃO HOMOLOGAÇÃO.
CONFISSÃO  DO  INVESTIGADO.  POSSIBILIDADE  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342),
consistente na prestação de declaração falsa perante o Juizado do Juizado Especial Adjunto da
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Subseção Judiciária de Barretos/SP. 2. Arquivamento fundado na ausência de indícios suficientes
da materialidade delitiva, tendo em vista o lapso temporal decorrido. Discordância do Juiz Federal.
Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Conforme
se verifica nos autos do presente inquérito policial, o próprio investigado confessou que mentiu no
depoimento prestado perante o Justiça Federal sob orientação do advogado. 4. Ademais, como
bem observou o Juiz Federal, existem diversas diligências com reais possibilidades de esclarecer
o ocorrido,  especialmente no tocante  à  possível  participação  do advogado do autor  da ação
previdenciária. Não há efetivamente demonstração inequívoca, segura e convincente da ausência
de justa causa para a persecução penal. 5. Somente após o exaurimento das diligências capazes
de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, extreme de dúvidas,
se existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer,  de forma
segura,  o arquivamento do processo. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

004. Processo: JFCE/CTU-0000084-
35.2015.4.05.8104-INQ

Voto: 3286/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
CRATEÚS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. POSSÍVEL CRIME DE FURTO
CONTRA INDÍGENAS (CP, ART. 155). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVAS. DISCORDÂNCIA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES
DE ALTERAR O PANORAMA PROBATÓRIO ATUAL.  INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a prática furto (CP, art. 155) de ferramentas de trabalho
de indígenas das etnias Tabajara e Kalabaça. 2. A il. Procuradora da República oficiante promoveu
o arquivamento, com fundamento na ausência de materialidade e autoria delitivas. Discordância
do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. No caso em exame,
a inquirição de famílias não indígenas não se mostra diligência útil  à obtenção de elementos
informativos de autoria e materialidade, supostamente ocorrida em 21/11/2013. 4. De acordo com
o relatório policial foram ouvidas diversas pessoas, inclusive aquela que os indígenas indicaram
como autora do furto. No entanto, em busca efetuada pela Polícia Federal em sua residência nada
foi encontrado. 5. Desse modo, diante da ausência de diligência capaz de modificar o panorama
probatório atual, não existe justa causa prosseguimento da persecução penal, sendo certo que o
arquivamento que não gera coisa julgada material, podendo as investigações serem reabertas se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). 6. Insistência no arquivamento.

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

005. Processo: JF/CE-2007.81.00.013194-7-INQ Voto: 3434/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de uso de papéis públicos falsificados (CP, art. 293, V, §1º, I)
praticado por representantes de sociedade empresária, consistente na apresentação de 12 (doze)
Documentos  de  Arrecadação  de  Receitas  Federais  (DARF)  falsificados  perante  a  Caixa
Econômica  Federal  (CEF)  para  obtenção  de  crédito  no  valor  de  R$  97.300,00.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fato praticado em 23/10/2003. Pena máxima cominada de
8 (oito) anos de reclusão. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Prescrição da pretensão
punitiva estatal (CP, art. 109, III). 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

006. Processo: JF/JFA-0007960-60.2015.4.01.3801-
INQ

Voto: 3435/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º). PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no art.
171 § 3º do Código Penal, em face de notícia de possível fraude na concessão de aposentadoria
por idade rural. 2. O il. Procurador da República promoveu o arquivamento com base na ausência
de indício concreto de autoria consciente. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art.  62-IV da LC n. 75/93.  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. Presentes fortes indícios da materialidade e da autoria do crime, ainda que existam
dúvidas,  deve-se dar prosseguimento à persecução penal,  considerando que,  nesta fase pré-
processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe
12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

007. Processo: JF/JFA-0010178-61.2015.4.01.3801-
INQ

Voto: 3439/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JUIZ 
DE FORA/MG

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  SUPOSTO  USO  DE
DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROSSEGUIMENTO  DA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito
Policial que apura a possível prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do
Código Penal, tendo em vista manifestação encaminhada ao Ministério Público no município de
Varginha/MG, na qual foi narrado que o investigado (médico) teria intermediado o ingresso de
discentes  em  instituição  de  ensino  superior,  em  Juiz  de  Fora/MG,  mediante  a  utilização  de
documentos  falsos.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  com
fundamento na ausência de materialidade. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do
CPP c/c art. 62, IV, da LC n. 75/93. 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. Presentes fortes indícios da materialidade e da autoria do crime, ainda que existam
dúvidas,  deve-se dar prosseguimento à persecução penal,  considerando que,  nesta fase pré-
processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate. Precedentes do Superior Tribunal
de Justiça  STJ: AgRg no AREsp 405.488/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Quinta Turma, DJe
12/05/2014; RHC 18.697/PR, Rel. Min. Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 25/09/2006, p. 311. 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
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arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

008. Processo: JF/PE-2009.83.00.001143-8-INQ Voto: 3427/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE PERNAMBUCO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE
PESSOAS  E  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO  (CP,  ART.  155,  §4º,  I  E  IV).  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS  INFORMATIVOS  DE
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
possível crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (CP, art.
155, §4º, I e IV) praticado contra agência da Caixa Econômica Federal localizada em Recife/PE. 2.
Arquivamento fundado na ausência de indícios suficientes da autoria delitiva. Discordância da
Juíza Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº
75/93. 3. Conforme os autos do inquérito policial, os agentes federais constataram que alguns
instrumentos do crime foram adquiridos por um dos investigados no dia anterior ao do fato. 4.
Restou  demonstrado  também  que  a  sacola  apreendida  no  local  do  crime  refere-se  ao
estabelecimento  comercial  que  vendeu  os  petrechos  usados  para  a  prática  delituosa,  assim
existe,  no  mínimo,  elemento  informativo  de  participação  delitiva.  5.  Os  registros  fotográficos
constataram que o formato do cabelo dos investigados corresponde ao das imagens, embora não
seja possível identificá-los com nitidez. 6. Por essas razões, não há efetivamente demonstração
inequívoca,  segura  e  convincente  da  ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  7.
Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério
Público  Federal  poderá  concluir,  extreme  de  dúvidas,  se  existem elementos  suficientes  para
deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura, o arquivamento do processo. 8.
Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal.

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

009. Processo: JF/PR/CUR-5015749-
47.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3586/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. SEMENTES DE
MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR. TIPICIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime de  tráfico  internacional  de
drogas  (Lei  11.343/2006,  artigo  33,  caput,  e  §  1º  c/c  artigo  40,  inciso  I),  tendo  em vista  a
apreensão de sementes de maconha (Cannabis Sativa), em encomenda oriunda do exterior, pelo
Serviço  de  Remessas  Postais  Internacionais  da  Receita  Federal  em  Curitiba/PR.  2.  Autos
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos
do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 3. Quanto à tipicidade,
ainda que as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol),
tal circunstância não afasta a ilicitude 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 à sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1546313/SC, Sexta Turma, DJe 05/11/2015. 4.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
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e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade  lesiva  e  de  tipicidade  formal,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 5. Ademais, somente o regular desenvolvimento da instrução probatória nos autos de
ação penal será capaz de apontar a real finalidade da importação das sementes, não se podendo
presumir, neste momento da persecução penal, que o foram para consumo próprio, passível de se
enquadrar tanto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 6. Prosseguimento da persecução penal.

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

010. Processo: JF-RIB-0005496-90.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 3698/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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 CONTRABANDO
DE  CIGARROS.  EXCEPCIONAL  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO. 1. 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. 2.
Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de
investigação referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar
153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,
seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a
reiteração da conduta. 3. No presente caso, foram apreendidos apenas 71 (setenta e um) maços
de  cigarros  de  origem  estrangeira  e  não  foi  constatada  a  reiteração  criminosa,  o  que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. 4. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

011. Processo: JFRS/PFU-5008689-
70.2013.4.04.7104-INQ - Eletrônico 

Voto: 3657/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIARIA DE 
PASSO FUNDO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28  DO CPP C/C O  ART.  62,  IV  DA LC Nº  75/93.  POSSÍVEIS
CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO FEDERAL (CP, ART. 297) E DE USO
DE DOCUMENTO FALSO PERANTE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA (CP, ART.
304). ARQUIVAMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE AUTORIA E NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar a prática dos crimes de falsificação material de documento público (CP, art.
297)  e  uso  de  documento  público  materialmente  falso  perante  instituição  de  ensino  superior
privada (CP, art. 304). 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por
entender inexistente o indício de autoria quanto ao delito de falsificação de documento público,
bem como, relativamente ao delito de uso de documento falso,  por ausência de interesse na
persecução penal (interesse de agir), com fundamento na prescrição virtual (em perspectiva). 3. O
MM. Juiz Federal discordou do arquivamento, tendo em vista que existem elementos informativos
de autoria e materialidade do crime de falsificação de documento público (CP, art.  297),  bem
assim, no tocante ao uso de documento falso (CP, art. 304), a aplicação da prescrição pela pena
em perspectiva carece de fundamentação legal. 4. Os autos foram remetidos à 2ª CCR/MPF, nos
termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV da LC nº 75/93. 5. A circunstância de a investigada ter
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requerido a expedição do documento federal dois dias antes da sua apresentação à faculdade
privada revela a probabilidade de que ela tenha sido a autora da contrafação, sendo inverossímil a
alegação de desconhecimento da adulteração. 6. Ademais, em relação ao uso de documento falso
(CP, art. 304), não merece amparo a tese de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal com fundamento em pena em perspectiva, projetada ou antecipada. 7. Esta Câmara de
Coordenação  e  Revisão  já  consolidou  o  entendimento  no  sentido  de  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  (Enunciado  nº  28,  464ª  Sessão,  de  15/04/2009).  8.  Entendimento
sedimentado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  ao  editar  a  Súmula  nº  438,  publicada  em
13/05/2010, in verbis:  É inadmissível  a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva  com  fundamento  em pena  hipotética,  independentemente  da  existência  ou  sorte  do
processo penal.  9.  Tendo em vista  que o prazo prescricional  da pena máxima abstratamente
cominada  ao  crime  em questão  ainda  não  foi  atingido,  injustificável  é  o  arquivamento  neste
momento. Precedente do STF: Inq 3574 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado
em  02/06/2015.  10.  Designação  de  outro  membro  do  Parquet  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

012. Processo: JF/SP-0001281-91.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3616/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. SEMENTES DE
MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR. TIPICIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime de  tráfico  internacional  de
drogas  (Lei  11.343/2006,  artigo  33,  caput,  e  §  1º  c/c  artigo  40,  inciso  I),  tendo  em vista  a
apreensão de sementes de maconha (Cannabis Sativa), em encomenda oriunda do exterior, pelo
Serviço  de  Remessas  Postais  Internacionais  da  Receita  Federal  em São  Paulo/SP.  2.  Autos
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos
do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 3. Quanto à tipicidade,
ainda que as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol),
tal circunstância não afasta a ilicitude 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 à sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1546313/SC, Sexta Turma, DJe 05/11/2015. 4.
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,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 5. Ademais, somente o regular desenvolvimento da instrução probatória nos autos de
ação penal será capaz de apontar a real finalidade da importação das sementes, não se podendo
presumir, neste momento da persecução penal, que o foram para consumo próprio, passível de se
enquadrar tanto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 6. Prosseguimento da persecução penal.

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

013. Processo: JF-SVT-0005459-43.2015.4.03.6141-
INQ

Voto: 3633/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 41ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - SÃO 
VICENTE/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS.  EXCEPCIONAL  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
ARQUIVAMENTO. 1. 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. 2.
Segundo a Orientação nº 25/2016 da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de
investigação referente ao contrabando de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar
153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta,
seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a
reiteração da conduta. 3. No presente caso, foram apreendidos apenas 80 (oitenta) maços de
cigarros  de  origem  estrangeira  e  não  foi  constatada  a  reiteração  criminosa,  o  que,
excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada. 4. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

014. Processo: 1.29.000.002940/2015-54 Voto: 3666/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Retificação de voto. Notícia de Fato. Suposta prática do delito de falso testemunho em reclamação
trabalhista (CP, art.  342).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Contrariedades
juridicamente irrelevantes no depoimento prestado pela testemunha. Sentença homologatória de
acordo  firmado  entre  as  partes.  Ausência  de  potencialidade  lesiva  nas  declarações.  Não
configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel. Min. Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

015. Processo: JF/CRU/PE-0000649-
84.2015.4.05.8302-APE

Voto: 3707/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CARUARU

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  DESACATO  (CPP,  ART.  331).  OFERTA  DE  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  PRECLUSÃO  TEMPORAL  DA  DEFESA.  RECUSA  DA
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO PARQUET EM ALEGAÇÕES FINAIS. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C LC 75/93, ART. 62, IV. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO  EFETIVO  AO  ACUSADO.  ESGOTAMENTO  DA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. Trata-se de denúncia
que  imputou  ao  acusado  o  delito  de  desacato  (CP,  art.  331),  consubstanciado  nas  ofensas
dirigidas  aos  funcionários  públicos  da  Receita  Federal  do  município  de  Caruaru/PE,  sendo
recusada  a  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo  ofertada  pelo  Ministério  Público
Federal. 2. O il. Procurador da República, na fase de alegações finais, recusou-se a oferecer a
benesse, sob o argumento de preclusão temporal da defesa para aceitação do benefício, bem
como  do  descabimento  da  sua  reiteração  após  o  encerramento  da  instrução  criminal.  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.  A  suspensão  condicional  do  processo,  situação  excepcional  ao  princípio  da
indisponibilidade  da  ação  penal  pública,  constitui  faculdade processual  ínsita  e  reservada ao
Ministério Público e não direito público subjetivo do acusado. 5. A preclusão no processo é de
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crucial  importância  no que toca  às nulidades relativas,  nas  quais  a  parte  deve  demonstrar  a
ocorrência de real prejuízo, por força do artigo 563 do CPP e da Súmula 523 do STF. 6. No caso
em exame, verifica-se a preclusão temporal para aceitação do benefício, quer do acusado, que
deixou transcorrer o prazo in albis, quer da Defensoria Pública, que se manteve omissa quanto a
essa  questão  na  resposta  à  acusação,  situação  que  demonstra  cabalmente  a  ausência  de
prejuízo concreto e efetivo à defesa.  7.  Ademais,  a concessão dessa benesse em alegações
finais,  fase  processual  bastante  avançada,  representaria  notório  comprometimento  ao  regular
desenvolvimento da relação processual. Precedentes do STF e do STJ: HC 84342, Relator Min.
CARLOS BRITTO,  1ª  Turma,  julgado  em 12/04/2005;  RE 468161,  Relator  Min.  SEPÚLVEDA
PERTENCE, 1ª Turma, julgado em 13/03/2006; HC 75441, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA,
2ª Turma, julgado em 17/02/1998; HC 150.416/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5ª TURMA, DJe
18/10/2010; HC 208.051/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª TURMA, DJe
24/03/2014. 8. Insistência na recusa do oferecimento da suspensão condicional do processo 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
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

016. Processo: 1.00.000.002621/2016-48 Voto: 3699/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CPP, ART. 28 C/C ART. 62, IV. SUPOSTO CRIME DE USO
DE DOCUMENTO PARTICULAR MATERIALMENTE FALSO PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL (CP, ART. 304 C/C 298). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ.
PREJUÍZO DIRETO E ESPECÍFICO AO SERVIÇO E INTERESSE DA UNIÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA  546  DO  STJ.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
Investigatório instaurado para apurar supostos crimes de descaminho (CP, art. 334) e de uso de
documento  particular  materialmente  falso  (CP,  art.  298  c/c  art.  304).  2.  O  il.  Procurador  da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito quanto ao delito de descaminho com base
na  prescrição  da  pretensão  punitiva  abstrata  e,  em relação  ao  crime  de  uso  de  documento
particular falso, pugnou pelo declínio de competência à Justiça Estadual. 3. O MM. Juiz Federal,
por sua vez, declarou a extinção da punibilidade do crime de descaminho e, no tocante ao uso de
documento particular  falso,  recebeu a manifestação como arquivamento indireto  e manteve a
competência para conhecimento da matéria, por entender que existem elementos suficientes pra
atrair a competência da Justiça Federal. 4. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão, para fins do art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 5. De acordo com a súmula
546 do STJ, a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada
em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação  do  órgão  expedidor.  6.  No  caso,  a  apresentação  de  carteira  falsa  de  curso  de
transporte rodoviário de produtos perigosos aos agentes da Polícia Rodoviária Federal constitui
lesão  direta  e  efetiva  ao  interesse  e  ao  serviço  da  União  de  promover  a  fiscalização,  o
patrulhamento e o policiamento ostensivo das rodovias federais, com o objetivo de preservar a
ordem pública, a incolumidade das pessoas e o patrimônio. Precedente do STJ: CC 140.257/RJ,
Rel. Min. Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 01/07/2015. 7. Designação do outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

017. Processo: 1.29.011.000027/2016-75 Voto: 3535/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE FOLHAS DE COCA. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada 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  que  cidadão  argentino,  foi  surpreendido  em  Uruguaiana/RS  na  posse  de
aproximadamente  68  g  (sessenta  e  oito  gramas)  de  folhas  de  vegetais  com  características
semelhantes a folhas de coca. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por entender que da análise do
caso, há ausência de fatos indicativos de tráfico internacional de drogas aptos a ensejar processo
na Justiça Federal. 3. Atento ao fato narrado, qual seja, um cidadão argentino surpreendido na
posse de folhas de coca em Uruguaiana/RS, área de fronteira, tenho por evidente a possibilidade
da transnacionalidade da conduta. 4. Assim, independentemente de a importação das folhas de
coca ter sido para consumo próprio ou para a produção de substância entorpecente, a conduta do
investigado, que se reveste de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, deve ser devidamente
avaliada  na  instrução  processual,  no  âmbito  da  Justiça  Federal.  5.  Somente  o  regular
desenvolvimento da instrução probatória nos autos de ação penal será capaz de apontar a real
finalidade  da  importação  das  folhas  de  coca,  não  se  podendo  presumir,  neste  momento  da
persecução penal,  que o foram para consumo próprio.  6.  Posto  isso,  diante da existência de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, da ilicitude da conduta do investigado e da
existência de tipo penal para o seu enquadramento, evidenciada a transnacionalidade da conduta,
deve-se dar prosseguimento à persecução penal. 7. Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

018. Processo: JF-AÇA-0001712-61.2013.4.03.6107-
INQ

Voto: 3248/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE DOLO. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ (ART.  28  DO CPP C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS
CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito Policial  instaurado para apuração da prática do crime de descaminho (CP, art.  334),
consistente  na  importação  de  mercadorias  estrangeiras  sem  a  documentação  regular.  2.
Promoção de arquivamento fundada na ausência do dolo, diante da inexistência do emprego de
meio  fraudulento  para  iludir  o  pagamento  do  tributo  devido.  Discordância  do  Juiz  Federal.
Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93. 3. No atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos de materialidade
delitiva,  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 não se mostram
substancialmente  aptas  a  refutar  categoricamente  a  existência  de  dolo  da  investigada  de
promover  o  ingresso  ilícito  das  mercadorias  apreendidas.  5.  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. 6. Dessa forma, a
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comprovação adequada do elemento subjetivo do delito de descaminho demanda uma atividade
cognitiva  mais  densa  e,  portanto,  deve  ser  submetida  ao  crivo  do  contraditório  judicial.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

019. Processo: JF-SOR-0009867-73.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 3690/2016 Origem: SUBJUR/PRM-SP - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/SOROCABA

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

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

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

020. Processo: JF/SP-0016521-28.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 3587/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. SEMENTES DE
MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR. TIPICIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime de  tráfico  internacional  de
drogas  (Lei  11.343/2006,  artigo  33,  caput,  e  §  1º  c/c  artigo  40,  inciso  I),  tendo  em vista  a
apreensão de sementes de maconha (Cannabis Sativa), em encomenda oriunda do exterior, pelo
Serviço  de  Remessas  Postais  Internacionais  da  Receita  Federal  em São  Paulo/SP.  2.  Autos
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos
do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 3. Quanto à tipicidade,
ainda que as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol),
tal circunstância não afasta a ilicitude 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 à sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1546313/SC, Sexta Turma, DJe 05/11/2015. 4.
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,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 5. Ademais, somente o regular desenvolvimento da instrução probatória nos autos de
ação penal será capaz de apontar a real finalidade da importação das sementes, não se podendo
presumir, neste momento da persecução penal, que o foram para consumo próprio, passível de se
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enquadrar tanto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 6. Prosseguimento da persecução penal.

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

021. Processo: JF/SP-0016758-62.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 3588/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. SEMENTES DE
MACONHA ORIUNDAS DO EXTERIOR. TIPICIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime de  tráfico  internacional  de
drogas  (Lei  11.343/2006,  artigo  33,  caput,  e  §  1º  c/c  artigo  40,  inciso  I),  tendo  em vista  a
apreensão de sementes de maconha (Cannabis Sativa), em encomenda oriunda do exterior, pelo
Serviço  de  Remessas  Postais  Internacionais  da  Receita  Federal  em São  Paulo/SP.  2.  Autos
encaminhados à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos
do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 3. Quanto à tipicidade,
ainda que as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol),
tal circunstância não afasta a ilicitude 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 à sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da
produção. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1546313/SC, Sexta Turma, DJe 05/11/2015. 4.
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,  que  será  devidamente  avaliada  na  instrução
processual. 5. Ademais, somente o regular desenvolvimento da instrução probatória nos autos de
ação penal será capaz de apontar a real finalidade da importação das sementes, não se podendo
presumir, neste momento da persecução penal, que o foram para consumo próprio, passível de se
enquadrar tanto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. 6. Prosseguimento da persecução penal.

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

022. Processo: JF/URA-0003269-97.2015.4.01.3802-
INQ

Voto: 3381/2016 Origem: SUBJUR/PRM-MG - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/UBERABA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  USO  DE  DOCUMENTO  PARTICULAR
MATERIALMENTE FALSO E DESACATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP C/C
ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  EXISTÊNCIA  DE  JUSTA CAUSA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar supostos crimes de uso de
documento  particular  materialmente  falso  e  de  desacato  praticado  por  segurada  do  INSS,
consistente na apresentação de atestado médico rasurado e na agressão à médica perita da
referida autarquia. 2. Promoção de arquivamento fundada na ausência de indícios de autoria e de
materialidade delitiva. Discordância do Juiz Federal. Autos remetidos à 2ª CCR, para fins do art.
28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93. 3. Conforme os elementos probatórios do presente
inquérito policial, a investigada apresentou atestado médico rasurado à médica para iludi-la e a
empurrou logo em seguida com o objetivo de danificar o documento e se eximir  de qualquer
responsabilidade  penal.  Dessa  forma,  estão  presentes  os  elementos  informativos  de  autoria,
materialidade  e  circunstâncias  das  infrações  penais.  4.  As  diligências  realizadas  no  bojo  do
inquérito, longe de concluir de forma inequívoca, segura e convincente a ausência de justa causa
para a persecução penal, corroboraram a tese de que o desacato sofrido pela servidora tinha por
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objetivo a ocultação do atestado médico adulterado.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

023. Processo: 1.00.000.002137/2016-19 Voto: 792/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE CONTRABANDO
DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  NO
CASO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. 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.  2.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 3. A importação de 170
(cento e setenta) maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita
do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser
dado prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 4. Designação de
outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

PADRÃO 

Pelo Provimento do recurso

024. Processo: 1.16.000.002951/2015-92 Voto: 4205/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  CONFLITO  NEGATIVO  DE
ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MPF.  PROCEDÊNCIA.  1.  Trata-se  de  embargos  de
declaração  opostos  pelo  il.  Procurador  da  República,  Coordenador  do  Núcleo  de  Combate  à
Corrupção da PR/GO contra decisão proferida pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal. 2. Aduz o il. Procurador da República que a 2ª Câmara, ao deliberar
sobre o conflito  de atribuições suscitado,  fixou a  atribuição deste  signatário,  com atuação no
Núcleo  de Combate  à  Corrupção da Procuradoria  da República no Estado de Goiás,  para a
adoção das providências pertinentes em relação ao objeto da Notícia de Fato em apreço.  3.
Ocorre que, à época, promoveu o declínio de atribuições, em favor da Procuradoria da República
no Distrito Federal, no exercício das funções inerentes ao Coordenador do Núcleo de Combate à
Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Goiás, situação não considerada por esse
egrégio Colegiado. 4. Com efeito, o estabelecimento da atribuição para funcionar a este subscritor
fere a norma de distribuição aleatória dos procedimentos aos Ofícios integrantes do Núcleo de
Combate  à  Corrupção  da  Procuradoria  da  República  no  Estado  de  Goiás.  5.  Por  tal  razão,
requereu à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão o conhecimento e o acolhimento do recurso de
embargos de declaração (artigo 382 do Código de Processo Penal, ora aplicável por analogia), a
fim de que seja declarada a decisão lançada à fl. 252, sanando-se a obscuridade existente para
determinar a distribuição aleatória da Notícia de Fato a um dos Ofícios do Núcleo de Combate à
Corrupção da Procuradoria da República no Estado de Goiás. 6. Assiste razão ao il. Procurador
da  República  recorrente,  por  seus  próprios  fundamentos.  7.  Procedência  dos  embargos  de
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declaração para, sanando a decisão de fls. 249/252, determinar a distribuição aleatória da Notícia
de Fato a um dos Ofícios do Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no
Estado de Goiás.

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

Homologação do Declínio de atribuição

025. Processo: DPF/PPA/MS-0344/2015-INQ Voto: 3611/2016 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
JURIDICO DA PRM/PONTA PORA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 33 - 2a CCR). Apreensão na Sede da Agência
dos  Correios  em  Campo  Grande/MS,  de  05  tabletes  de  haxixe,  totalizando  1.061  gramas,
remetidos da cidade de Amambai/MS e com destino a  Salvador/BA.  Ausência  de indícios de
transnacionalidade da conduta. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  do  STJ:  CC
144.030/MS,  Terceira  Seção,  DJe  02/03/2016.  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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

026. Processo: SR/DPF/PA-00414/2014-INQ Voto: 3669/2016 Origem: GABPR7-NFS - NAYANA 
FADUL DA SILVA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (arts.  299 e 304,
ambos do CP). Representação formulada pelo do Conselho Regional de Administração do Pará
em  face  de  empresa  que  teria  apresentado  documento  com  informações  inverídicas  em
procedimento licitatório  para terceirização de mão de obra junto à Fundação Curro Velho/PA.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Empresa que presta serviços de
apoio, como limpeza, conservação, copeira, office boy etc. Atividade preponderante da empresa
que não se enquadra na classificação de administrador. Inexistência de ofensa aos serviços e
interesses da autarquia federal.  Precedentes STJ: AREsp 486.620/RJ,  DJ 24/04/2014; AREsp
487.220/RJ,  DJ 02/04/2014.  Precedente  do TCU: Acórdãos 1.449/2003 e 116/2006  Plenário.
Ausência 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

027. Processo: SR/DPF/PA-00530/2013-INQ Voto: 3830/2016 Origem: GABPR1-JATP - JOSE 
AUGUSTO TORRES POTIGUAR

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes tipificados nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente  ECA (Lei 8.069/90), consistentes na transmissão via página da web, no território
nacional, de arquivos com crianças e adolescentes em situações de nudez ou sexo explícito e no
armazenamento de material  eletrônico de cunho pornográfico infanto-juvenil  em um notebook.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O fato de o crime ser cometido por meio da
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internet não é suficiente para firmar a competência da Justiça Federal, sendo necessárias a prova
da transnacionalidade  da  conduta  e  a  existência  de  tratado  ou  convenção  internacional,  nos
termos do art. 109-V da Constituição. Além de signatário da Convenção sobre Direitos da Criança
(Decreto  99.710/1990,  art.  1º),  o Estado Brasileiro  ratificou o respectivo Protocolo  Facultativo.
Ausência da transnacionalidade da conduta, requisito também exigido para atrair a competência
da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  o  crime  e,  consequentemente,  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal,  para a  persecução penal.  A potencialidade do dano não  se  extrai
somente  do  resultado  efetivamente  produzido,  mas  também  daquele  que  poderia  ocorrer,
conforme própria previsão constitucional. A extração da potencial internacionalidade do resultado
advém  do  nível  de  abrangência  próprio  de  sítios  virtuais  de  amplo  acesso,  bem  como  da
reconhecida dispersão mundial preconizada no art. 2º, I, da Lei 12.965/14, que instituiu o Marco
Civil  da  Internet  no  Brasil.  Evidenciado  que  o  conteúdo  permaneceu  enclausurado  entre  os
participantes  da  conversa  virtual,  bem como que  os  envolvidos  se  conectaram  por  meio  de
computadores instalados em território nacional, não há que se cogitar na internacionalidade do
resultado. Precedentes do STF e STJ: RE 628624, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/
Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015; CC 103.011/PR, Rel. Min.
Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 22/03/2013; CC 121.215/PR, Rel. Min. Alderita Ramos
de  Oliveira  (Desembargadora  convocada  do  TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe  01/02/2013.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

028. Processo: 1.14.013.000022/2016-55 Voto: 4340/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE T. 
DE FREITAS-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de extorsão (CP, art.  158) praticado por indígena. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Acidente de trânsito, que resultou em danos materiais
aos envolvidos, um deles indígena. As partes se exaltaram e, momentos após o ocorrido, cerca de
70 índios foram ao local dos fatos, passando a ameaçar o motorista do caminhão. Notícia de que,
mesmo depois de resolvidas as questões do acidente, o indígena exigiu quantias em dinheiro para
devolver  o  caminhão,  que  tinha  sido  recolhido  à  aldeia  Água  Belas  após  o  sinistro.  Feito  o
pagamento, o índio passou a exigir o conserto da moto e o pagamento de quantias em dinheiro,
como  forma  de  reparação  pelo  acidente,  com  ameaças  de  morte.  Conduta  motivada  por
desentendimentos pessoais ocorridos entre autor e vítima. Inexistência de ofensa à coletividade
indígena. 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 Dr. José Adonis Callou de Araújo
Sá.

029. Processo: 1.22.001.000026/2016-09 Voto: 3962/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) ocorrido entre particulares. Revisão de
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  A a  representante  alega  que  teria  sido
ludibriada  por  pessoa  que  se  apresentou  como juíza  federal  e  que  lhe  ofereceu  assistência
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jurídica para resolução de demanda junto à Justiça do Trabalho, mediante pagamento de quantia
acordada. Lesão patrimonial restrita ao particular. Inexistência de nexo funcional entre o suposto
cargo da investigada e a atividade particular oferecida. Inaplicabilidade da súmula 254 do TFR.
Ausência de qualquer prejuízo 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

030. 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: 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

031. Processo: 1.25.009.000098/2016-66 Voto: 3945/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UMUARAMA-PR

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  por  representante  de
sociedade  empresária,  consistente  no  recebimento  de  seguro  pago  pela  vítima  sem  a
contraprestação  relativa  à  liberação  de  empréstimo.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR).  Lesão patrimonial  restrita aos particulares.  Ausência de qualquer
prejuízo 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

032. Processo: 1.28.400.000060/2016-59 Voto: 3940/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
AÇU-RN

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta tentativa de crime de estelionato (CP, art. 171 c/c art. 14, II), consistente
na exigência do depósito do valor aproximado de R$ 1.500,00 para cessão do crédito de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais) relativo ao Plano Collor. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR).  Lesão patrimonial  restrita aos particulares.  Ausência de qualquer
prejuízo capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

16



Ata da 649ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00212922/2016

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

033. Processo: 1.31.003.000060/2016-46 Voto: 3894/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VILHENA-RO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  por  representante  de
sociedade empresária,  consistente no recebimento de taxa de adesão sem a contraprestação
relativa à liberação de empréstimo. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR).
Lesão patrimonial restrita aos particulares. Ausência de qualquer prejuízo 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

034. Processo: 1.34.001.002625/2016-38 Voto: 3952/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado por microempreendedora,
consistente no recebimento de vantagem em dinheiro sob a promessa falsa de celebração de
contrato de trabalho com as vítimas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Lesão  patrimonial  restrita  aos  particulares.  Ausência  de  qualquer  prejuízo  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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

035. Processo: 1.34.008.000147/2016-61 Voto: 4098/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PIRACICABA/AMERICA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de fraude no pagamento por meio de cheque (CP, art. 171, § 2º,
VI), consistente na emissão de dois cheques da Caixa Econômica Federal (CEF) sem provisão de
fundos no município de São José do Rio Preto/SP. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a
CCR). Ausência de indícios de prejuízo à CEF. Ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse
direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Carência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Precedente: CC 4466/MG, Edson Vidigal, STJ  Terceira Seção, DJ 06/05/1993. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

036. Processo: 1.34.038.000034/2016-17 Voto: 4187/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAPEVA-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171) praticado contra correntistas do Banco
do Brasil, consistente no levantamento indevido de valores referentes ao pagamento de requisição
de pequeno valor. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Lesão restrita
aos particulares e à sociedade de economia mista federal.  Aplicação da súmula 508 do STF.
Ausência de qualquer prejuízo 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

037. Processo: 1.36.000.001075/2015-94 Voto: 3638/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Instituto de Previdência Social
do Município de Palmas/TO, autarquia municipal,  criada pela Lei Municipal 1.558/2008, com a
finalidade de gerir  o regime próprio de previdência do município, nos termos da Lei 9.717/98.
Promoção de declínio de atribuições submetida à 5ª CCR/MPF, que não conheceu da remessa,
diante da ausência de crime no âmbito de suas atribuições. Remessa à 2ª CCR/MPF. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados na representação que não
apontam a prática de infração criminal que justifique a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal.  Servidores municipais que não são vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social  GRPS, gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Arquivamento)

038. Processo: 1.13.001.000130/2012-71 Voto: 9157/2014 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
TABATINGA-AM

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  crime  de  lesão  corporal  praticado  por  indígenas  da
comunidade Umariaçu I contra indígena residente na comunidade Umariaçu II, fato ocorrido nas
proximidades  da  ponte  que  interliga  as  duas  comunidades,  no  município  de  Tabatinga/AM.
Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª
CCR).  Delito  que  não  envolve  disputa  sobre  direitos  indígenas  e  não  atinge  diretamente  a
organização social da comunidade. Inexistência de ofensa à coletividade indígena. 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.Carência de atribuição do Parquet Federal para prosseguir
na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)
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039. Processo: 1.27.000.001243/2015-51 Voto: 3624/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. 1) Possível crime de sonegação de tributos federais (Lei nº 8.137/90, art. 1º).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instauração de procedimento investigatório
específico no âmbito do Ministério Público Federal para a apuração dos fatos narrados. Aplicação
do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 2) Suposta omissão de receitas
estaduais, falsificação de notas fiscais e adulteração de chassis de reboques. 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.  Existência  de
inquérito policial instaurado no âmbito da Justiça Estadual acerca dos mesmos fatos narrados.
Informação de arquivamento. Presença nos autos de documentos (fotos) que podem configurar
novas provas. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

040. Processo: DPF-UDI-00146/2010-INQ Voto: 3249/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática do delito de falso testemunho em ação trabalhista (CP, art. 342).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Contrariedades juridicamente irrelevantes nos
depoimentos prestados pelas testemunhas. Questão fática relacionada à denominação do cargo
de uma das  testemunhas  do  reclamante,  qual  seja,  fiscal  de  campo  ou  de  turma.  Sentença
fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Ausência de potencialidade lesiva
nas declarações. Não configuração de crime. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 23/09/2013; AgRg no REsp 1121653/PR, Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/10/2011. Homologação do arquivamento.

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

041. Processo: JF-RN-0001746-53.2014.4.05.8400-
IP

Voto: 3583/2016 Origem: COJUD/PRRN - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/RN

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

Ementa: Inquérito  policial  instaurado para apurar  suposto crime de tráfico  internacional  de drogas (Lei
11.343/2006, artigo 33, caput, e § 1º c/c artigo 40, inciso I), tendo em vista a apreensão de um
envelope contendo 2 (dois) pacotes de substâncias que aparentavam se tratar de drogas, em
encomenda oriunda do exterior,  pelo  Serviço de Remessas Postais  Internacionais  da Receita
Federal em São Paulo/SP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizada perícia
no material  apreendido,  constatou-se que a substância  tratava-se de medicamento conhecido
como Ritalina,  composto  por  princípios  ativos  não  proscritos  no  Brasil.  Conduta  que  não  se
amolda ao crime de importação de insumo farmacêutico sem registro exigível ou de procedência
ignorada (art. 273, §1º-B e ou V, CP) ou do crime de contrabando (art. 334, CP, na redação à
época dos fatos). Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

042. Processo: SPF/BA-00838/2015-INQ Voto: 3610/2016 Origem: GABPRM003-SCNJ - 
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SAMIR CABUS NACHEF JUNIOR

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico de entorpecente no
território  quilombola  Salamina  Putumuju,  no  Município  de  Maragogipe/BA.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Integrantes de organização criminosa que comandava o
tráfico de entorpecentes na região, que já respondem ação penal em curso na 2ª Vara de Tóxicos
de Salvador/BA.  Diligências  realizadas no local  que não constatou  a  existência  de tráfico  de
entorpecentes no local a ensejar o início de investigações por parte da Polícia Federal. Ausência
de materialidade delitiva. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

043. Processo: 1.12.000.000004/2016-97 Voto: 4032/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 08/2005 a 03/2006, após a morte da segurada em
15/08/2005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

044. Processo: 1.12.000.000256/2016-16 Voto: 4031/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 12/2006 a 03/2007, após a morte da segurada em
17/12/2006. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

045. Processo: 1.14.002.000082/2016-05 Voto: 4154/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Eventual crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º) praticado por
suposta trabalhadora rural, consistente no recebimento indevido de aposentadoria por idade como
servidora pública do município de Itiúba/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
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Documentos juntados aos autos revelam que a noticiada possuiu vínculo empregatício com o
referido município  desde 19/01/1977.  O INSS de Itiúba/BA,  mesmo após ter  sido  cientificado
expressamente do fato pelo MPF e pela Justiça Federal de São Paulo, não constatou qualquer
irregularidade, razão pela qual manteve o pagamento dos benefícios previdenciários. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera
coisa  julgada,  podendo as  investigações serem reabertas  se houver  notícia  de novas provas
(CPP, art. 18). 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

046. Processo: 1.23.000.000159/2016-40 Voto: 3493/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  53 (cinquenta e três)  casos em que as parcelas de
benefício  previdenciário  foram  recebidas  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético  e  os
segurados não possuíam procurador ou representante legal. Recebimento indevido mais recente
ocorrido em 05/2009.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

047. Processo: 1.23.000.000268/2016-67 Voto: 3987/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 08/2005 a 11/2005, após a morte da segurada em
23/08/2005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

048. Processo: 1.23.000.000814/2016-60 Voto: 2085/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 02/2012 a 12/2012, após a morte da segurada em
08/02/2012. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía procurador ou representante legal. Diligências realizadas. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

049. Processo: 1.23.000.000815/2016-12 Voto: 3989/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 05/2005 a 08/2005, após a morte do segurado em
27/05/2005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

050. Processo: 1.23.000.001175/2016-50 Voto: 3988/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 11/2003 a 06/2004, após a morte da segurada em
10/11/2003. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético.  Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

051. Processo: 1.23.000.002362/2015-70 Voto: 4190/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  23 (vinte  e  três)  casos  de  recebimento  indevido  de
parcelas de  benefício  previdenciário  após a  morte  dos segurados,  sendo o mais recente  em
21/12/2012. Benefícios recebidos mediante a utilização de cartão magnético. Segurados que não
possuíam procurador ou representante legal.  Ausência  de indícios de autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

052. Processo: 1.25.002.000323/2007-33 Voto: 4266/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

Relator(a): Dr(a) JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
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Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposta crime de sonegação de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) praticado por representantes de sociedade empresária (Lei 8.137/90, art. 1º,
I), consubstanciado na supressão do referido tributo mediante a omissão da sua incidência sobre
a  venda  de  produtos  para  aeração  de  açudes  às  autoridades  fazendárias.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV). Diligências junto à Receita Federal.  Ausência de crédito
tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza
material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito  tributário.  Aplicação do
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Precedentes do STJ: RHC 36.070/RS,
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/08/2014; HC 243.889/DF, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  11/06/2013.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

053. Processo: 1.27.000.000625/2016-48 Voto: 4111/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para comunicar o encaminhamento à Delegacia de Polícia Federal de
Parnaíba/PI do expediente para adoção de medidas cabíveis relativo a supostas irregularidades
em  benefícios  previdenciários.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Objetivo
atingido. Comprovação do recebimento do referido expediente. Injustificável prosseguimento do
presente feito, que se encontra desprovido de objeto. Homologação do arquivamento.

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

054. Processo: 1.27.001.000068/2016-55 Voto: 4210/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel, com a destruição ou
rompimento de obstáculo (CP, art. 155, §4o, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Furto contra a Agência dos Correios no Município de Campo Grande do Piauí, no dia 10/6/2012.
Inexistência de elementos suficientes da autoria delitiva. Não existem imagens da ação criminosa,
ante  a  ausência  de  câmeras  de  segurança  na  Agência  dos  Correios  em tela  e  nos  imóveis
vizinhos.  Laudo  de  Perícia  Papiloscópica  que  identificou  apenas  fragmentos  de  impressões
papilares de funcionário da agência. Realizado exame pericial de local de crime, mas o Laudo
conclusivo não identificou vestígios que apontassem novos elementos de investigação. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

055. Processo: 1.29.000.001290/2016-19 Voto: 4108/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
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previdenciário, referentes às competências de 01/2005 a 05/2006, após a morte do segurado em
25/12/2004. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

056. Processo: 1.29.000.001367/2016-42 Voto: 4112/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 02/2002 a 05/2005, após a morte da segurada em
19/01/2002. Elementos informativos revelam que não houve saque após o óbito da segurada. A
instituição  financeira  não  possuía  ciência  dos  valores depositados  e  os devolveu  à autarquia
previdenciária.  Evidente ausência de dolo específico de obter  vantagem ilícita em prejuízo do
INSS. Homologação do arquivamento.

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

057. Processo: 1.29.002.000065/2016-37 Voto: 4063/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) 15 (quinze) casos em que o recebimento indevido é de
apenas 01 (uma) parcela de benefício previdenciário após o óbito dos titulares. Evidente ausência
de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente
que são utilizados, em regra, para custear despesas com hospitalização e funeral do titular do
benefício. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. 2) 1 (um) caso em que as parcelas
de  benefício  previdenciário  referentes  às  competências  02/2004  a  11/2004  foram  recebidas
mediante  a  utilização  de  cartão  magnético  e  os  segurados  não  possuíam  procurador  ou
representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. 3) 1 (um) caso em que o membro do MPF declinou de
suas  atribuições  para  outra  unidade  do  próprio  MPF.  Aplicação  do  Enunciado  nº  25.
Desnecessária remessa à 2ª CCR/MPF. 4) Homologação do arquivamento parcial.

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

058. Processo: 1.29.014.000040/2016-02 Voto: 3992/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 04/2007 a 10/2007, após a morte da segurada em
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30/04/2007. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não
possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

059. Processo: 1.29.014.000090/2016-81 Voto: 3991/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 04/2003 a 02/2005, exceto 10/2004, após a morte
do  segurado  em 25/04/2003.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.
Segurada que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

060. Processo: 1.29.014.000099/2016-92 Voto: 3990/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 02/2005 e 06/2005 a 08/2005, após a morte da
segurada  em  04/02/2005.  Benefício  recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.
Segurada que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento que
não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas
provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

061. Processo: 1.33.000.000881/2016-38 Voto: 3969/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, referentes às competências de 09/2005 a 03/2007, após a morte do segurado em
24/09/2005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado não possuía
procurador ou representante legal.  Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual.  Arquivamento que não gera coisa julgada,
podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.  18).
Homologação do arquivamento.
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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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

062. Processo: 1.34.015.000100/2016-17 Voto: 4147/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Suposto  crime  de  estelionato  cometido  contra  o  município  de  Nova
Granada/SP  (CP,  art.  171,  §  3º),  consistente  na  obtenção  indevida  do  serviço  público  de
internação em clínica de recuperação por beneficiário que não morava nessa cidade. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado já residia com sua genitora na localidade
antes  do requerimento  da  internação.  Caráter  universal  e  igualitário  do direito  fundamental  à
saúde exige a sua promoção e proteção mediante um conjunto de ações e serviços de relevância
pública  por  todas  as  esferas  de  governo.  Demonstração  da  fruição  da  referida  prerrogativa
constitucional  indisponível  pelo  noticiado.  Atipicidade  manifesta  da  conduta.  Homologação  do
arquivamento. 2) Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento irregular de benefício do governo federal entre os anos de 2010 e 2011. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Os elementos informativos dos autos revelam que a
investigada não recebeu qualquer benefício previdenciário. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

063. Processo: JF/MG-0022612-85.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 3407/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  PRECONCEITO  PRATICADO  POR  MEIO  DA  REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES. MPF: DECLÍNIO À JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO
JUIZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP, C/C ART. 62, IV, DA LC Nº
75/93.  INCIDÊNCIA DO  ENUNCIADO  Nº  50  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO  DECLÍNIO.  1.
Procedimento Investigatório que apura possível crime de preconceito, previsto no art. 20 da Lei nº
7.716/89, praticado por meio da rede mundial de computadores, consistente na publicação de
declarações preconceituosas dirigidas a nordestinos em perfil de rede social. 2. O Procurador da
República oficiante requereu o declínio de competência para a Justiça Estadual, por considerar
ausente  qualquer  das  hipóteses  do  art.  109  da  CF  e,  sucessivamente,  o  arquivamento  por
atipicidade  da  conduta.  3.  Discordância  da  Juíza  Federal,  sob  o  entendimento  de  que  as
mensagens  atingem  os  nordestinos  em  qualquer  lugar  do  mundo.  Quanto  ao  arquivamento,
ponderou a magistrada que, diante de indícios da prática do crime previsto no art.  20 da Lei
7.716/89,  seria  prematuro  concluir  pela  atipicidade  da  conduta.  4.  Ausência  de  elementos
indicativos  de  que  as  declarações  supostamente  de  cunho preconceituoso  postadas  na  rede
social tenham produzido qualquer efeito no exterior. 5. Incidência do Enunciado nº 50 da 2ª CCR
(O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente
por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal). 6. Insistência
no declínio em favor da Justiça Estadual.

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

064. Processo: JFRJ/CAM-0500080-
48.2015.4.02.5153-INQ

Voto: 3660/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
CAMPOS

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) E USO DE
DOCUMENTO FALSO (CP ART. 304). MPF: ARQUIVAMENTO QUANTO AO ART. 304 DO CP E
DECLÍNIO0 DE ATRIBUIÇÕES QUANTO AO ART. 297 DO CP. REVISÃO (LC N° 75/93, Art. 62, IV
E ENUNCIADO Nº 33). ARQUIVAMENTO HOMOLOGADO QUANTO AO USO DE DOCUMENTO
FALSO  (CP,  ART.  304).  CARTEIRA  NACIONAL  DE  HABILITAÇÃO.  DOCUMENTO  DE
EXPEDIÇÃO  ORIGINÁRIA  DO  DEPARTAMENTO  NACIONAL  DE  TRÂNSITO   DENATRAN.
DOCUMENTO  FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado,  inicialmente,  para  apurar  a
prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e uso de documento falso
(CP,  art.  304),  por  particular  que  teria  apresentado  carteira  de  habilitação  falsa  a  policiais
rodoviários federais. 2. Consta dos autos que durante fiscalização de rotina da PRF, o veículo em
que se encontrava o investigado e outro particular foi parado. Na ocasião, os policiais solicitaram
os documentos do condutor e do veículo, momento em que o investigado se apresentou como
proprietário do veículo. Indagado sobre o motivo de não estar dirigindo, respondeu que não era
habilitado. 3. Ao entregar o documento de identidade e o CRLV, os policiais identificaram que ele
portava  uma  CNH  e  pediram  para  verificar,  momento  em  que  constataram  a  falsidade  do
documento. 4. Indagado sobre o fato, o investigado afirmou ter comprado a CNH na cidade de
São Paulo por R$ 250,00, mas que não se recorda do nome que que desconhece o paradeiro do
fabricante. 5. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito no que
tange ao crime de uso de documento falso (CP, art.  304), uma vez que o documento não foi
espontaneamente apresentado, mas sim encontrado por acaso pelo policial e promoveu o declínio
de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  no  que  se  refere  ao  crime  de  falsificação  de
documento  público  (CP,  art.  297),  por  entender  ausente  qualquer  lesão  a  bens,  serviços  ou
interesses  da  União,  de  autarquia  ou  de  empresa  pública  federal.  6.  Acolho  a  promoção
ministerial, quanto ao uso de documento falso (CP, art. 304), uma vez que o investigado não fez
uso do documento contrafeito perante as autoridades públicas, sendo a falsidade constatada após
os policiais verificarem o documento junto ao investigado. 7. Quanto ao crime de falsificação de
documento público (CP, art. 297), a atribuição do Ministério Público Federal. 8. Nos delitos de
falsidade  está  em  jogo  a  fé  pública  do  órgão  responsável  pela  expedição  dos  verdadeiros
documentos. Basta a falsidade de documento federal para se estar diante de competência federal,
conforme estabelece  o art.  109-IV  da Constituição  e,  ipso  facto,  de  atribuições  do  Ministério
Público Federal. 9. Conforme se extrai dos artigos 19-VII c/c 22-II do Código de Trânsito Brasileiro
Lei nº 9.503/97 c/c art. 2º do Decreto nº 4.711/2003, é por delegação do Departamento Nacional
de Trânsito  DENATRAN, órgão (federal) máximo executivo de trânsito da União, que o DETRAN,
órgão executivo de trânsito Estadual (e do Distrito Federal), tem atribuição para expedir a Carteira
Nacional de Habilitação  CNH, o que não afeta a essência do documento, de expedição originária
do  DENATRAN,  constituindo-se,  portanto,  como  documento  federal.  10.  Corrobora  esse
entendimento, o fato de que a emissão da Carteira Nacional de Habilitação  CNH é objeto de
controle do Registro Nacional de Carteira de Habilitação  RENACH, organizado e mantido pelo
DENATRAN,  conforme  art.  19-VIII  da  Lei  nº  9.503/97.  11.  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, nos termos do voto do(a) relator(a). O Dr. José Bonifácio Borges de Andrada juntou voto
aos autos. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

065. Processo: DPF/PI-00587/2013-IPL Voto: 3682/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANO-PI
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Inquérito  Policial.  Irregularidades concernentes à  inserção de vínculos  trabalhistas  fictícios  no
CNIS e na CTPS em nome de empregada com empresas desconhecidas. CP, art. 297. Revisão
de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  A empregada  negou  conhecer  e  ter
trabalhado nas empresas envolvidas. Constata-se ausência de dolo por parte da segurada na
prática de algum crime (estelionato majorado ou falsificação de documento público), visto que o
único benefício previdenciário deferido a ela foi auxílio-doença (como trabalhadora rural), cujos
requisitos para sua concessão divergem do tempo de serviço oriundo de contribuições como
segurado urbano (que foram averbadas ilicitamente). Quanto ao responsável pela empresa que
incluiu  tempo  inexistente  de  contribuição  previdenciária,  há  elementos  que  indicam  que  ele
arregimentava pessoas que residiam no Distrito Federal, na década de 90 e no início dos anos
2000,  inserindo  informações  fraudulentas  desses  terceiros  no  sistema da  Previdência  Social,
garantindo a percepção de benefícios previdenciários indevidos. Após a concessão do benefício,
as verbas obtidas em razão da sua implantação, eram rateadas entre o segurado beneficiado e o
arregimentador.  No caso,  não há qualquer indicativo de que isso tenha ocorrido em favor  da
segurada.  Contudo,  o  agente  faleceu  16/02/2001.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  I).
Inexistência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento.

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

066. Processo: JF-BRI-0003715-46.2015.4.03.6130-
PCD

Voto: 3433/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. OMISSÃO DE REGISTRO NA CTPS (CP, ART.
297,  §  4º),  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A)  E
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299). MPF: ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA
DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO (ART. 337-A) E APURAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM
DOS CRIMES DOS ARTS. 297, §4º E 299 DO CP. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (ART. 28
DO CPP CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC Nº  75/93).  COMPETÊNCIA FEDERAL.  CRÉDITO
RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente oriundo da Justiça do
Trabalho para investigar a suposta prática dos crimes de omissão de registro na CTPS (CP, art.
297, §4º), falsidade ideológica (CP, art. 299) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
art. 337-A), após o reconhecimento de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada do
dia 02/01/2008 a 10/12/2008. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos com fundamento na ausência de crédito tributário constituído com relação ao crime de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A). Com relação ao crime de falsidade
ideológica  (CP,  art.  299)  e  omissão  de  registro  na  CTPS  (CP,  art.  297,§4º)  fundamentou  o
arquivamento  sob  a  alegação  de  que  ambos  os  crimes  estariam sendo  apurados  na  justiça
comum, não se aplicando a Súmula 122 do STJ. 3. O Juiz Federal discordou considerando que a
infração penal de omissão de registro na CTPS (CP, art. 297,§4º) afronta os interesses, bens e
serviços da União, sendo de competência da Justiça Federal. 4. A 2ª CCR editou o Enunciado nº
27 da 2ª Câmara, que estabelece a atribuição do Ministério Público Federal para a realização da
persecução penal  nos casos dos delitos previstos no art.  297,  §§ 3º  e  4º,  do Código Penal.
Precedentes STJ. 5. Sendo o crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) conexo com o crime de
omissão de registro  na CTPS (art.  297,  §4º,  do CP),  ambos devem ser  apurados na Justiça
Federal. 6. Somente o desenvolvimento da persecução penal será capaz de apontar com mais
clareza a existência ou não da intenção do investigado de suprimir do empregado o direito de ter
seu trabalho devidamente registrado, com todos os benefícios legais, na intenção de não ter que
arcar  com  os  custos  que  envolvem  a  relação  de  trabalho.  7.  Havendo  crédito  tributário
reconhecido  judicialmente  em  sentença  trabalhista,  desnecessária  é  a  realização  de  outro
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lançamento  pela  autoridade  administrativa  tributária.  Em  tais  casos,  a  sentença  trabalhista
definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador do Juízo,
define o valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime se consuma após o transcurso do
prazo legal para recolhimento dos valores devidos. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

067. Processo: JF/CE-0004112-24.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 4139/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) contra carteiro dos
Correios  EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Impossibilidade
de identificação dos criminosos com base em filmagens do local da entrega da correspondência.
Apesar do depoimento das testemunhas não foi possível a identificação dos autores do fato. A
Polícia Federal convocou o carteiro para realizar o reconhecimento dos possíveis autores através
do arquivo fotográfico da DPF, não tendo reconhecido ninguém. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

068. Processo: JF/CE-0004648-74.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 3380/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de fraude processual  (CP,  art.  347).  No curso de processo em Vara
Federal  os  investigados  teriam  fraudado  documentos  objetivando  aposentadoria  por  idade.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Foto ocorrido em outubro/2011 e punido
com 02 anos de detenção. Constatação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, tendo
em vista que, desde a data do fato, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos (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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

069. Processo: JF/CE-0006213-68.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3379/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento indevido de amparo social à pessoa portadora de deficiência por parte de particular,
que,  após,  ter  conseguido  o  benefício  assistencial,  passou  a  exercer  atividade  remunerada,
ultrapassando a renda familiar per capita que é um dos requisitos de concessão do benefício.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em depoimento, o investigado confirmou o
recebimento do benefício, mas desconhecia que não poderia trabalhar, já que tinha sua carteira
de trabalho registrada, entendendo que se fosse proibido, o INSS teria cancelado o benefício
automaticamente. O dolo específico do tipo do estelionato resta caracterizado quando há plena
consciência  da conduta praticada,  e  ainda  a finalidade de obter  para  si  vantagem ilícita,  em
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prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, ou qualquer
outro  meio  fraudulento,  o  que  não  ocorreu  no  presente  caso,  pois  o  investigado  realmente
acreditava que possuía o direito ao amparo social, em virtude de sua condição precária de saúde
e pelo fato de o INSS ter acesso à informação de que exercia atividade remunerada. A atividade
remunerada pelo investigado estava devidamente registrado no sistema CNIS, ao qual o INSS
tem pleno acesso. Depois de anos, é crível o investigado acreditasse que teria direito ao benefício
assistencial  enquanto  exercia  atividade  remunerada.  Ausência,  no  caso  concreto,  de  conduta
fraudulenta ou ardil. Inexistência 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

070. Processo: JF/CE-0006289-92.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3815/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS (ART.
293  DO CP).  FALSIFICAÇÃO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.  MPF:  PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. LC Nº 75/93, ART. 62, IV. C/C 28 DO
CPP.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO
À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime
de falsificação de documento público (art.  293 do CP) por  parte  de empresa,  consistente  na
falsificação de Guia da Previdência Social (GPS), para fins de comprovação de pagamento de
receitas federais. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender
que não restou comprovado se a falsificação documental consistiu apenas em fase necessária
para  a  sonegação  fiscal,  constituindo-se  um crime  meio  a  ser  absorvido,  ou  se  serviu  para
acobertar  o  crime tributário,  hipótese que evidenciaria  crime autônomo.  Sendo assim,  estaria
ausente a justa causa para propositura da ação penal quando peças de informação que instruem
o inquérito policial não contenham elementos de convicção quanto à existência do crime ou à
identificação de sua autoria. 3. Discordância do Magistrado Federal, sob o fundamento de que
existe ao menos a materialidade do crime de falsificação de papéis públicos, uma vez que restou
comprovada a falsidade das guias de previdência social, havendo possibilidade de realizar novas
diligências para apurar a possível autoria. 4. Constam nos autos que os débitos oriundos dos
tributos  sonegados  encontram-se  suspenso  devido  ao  parcelamento.  E,  segundo  o  sócio
administrador da empresa, ele nada sabia acerca dos parcelamentos e a falsidade das GPSs e
que  empresa  de  contabilidade  que  cuidava  desses  assuntos.  Posteriormente  o  contador
responsável à época da falsificação foi localizado e informou que não sabia sobre a existências
das referidas GPSs e que acredita que o setor pessoal da empresa era quem elaborava as guias.
Ressalta-se que os responsáveis pelo setor pessoal da empresa investigada não foram ouvidos
nos autos deste inquérito policial. 5. O Ministério Público Federal não pode dispor da persecução
penal  se  existentes  indícios  de  autoria  e  materialidade  delitiva,  por  força  dos  princípios  da
obrigatoriedade  da  ação  penal  pública  e  do  in  dubio  pro  societate.  6.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

071. Processo: JF/CE-0008397-31.2014.4.05.8100-
INQ

Voto: 3732/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRA (CP, ART. 337-A).
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MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA  AUSÊNCIA  DE  CONTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO
CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV.
CRIME MATERIAL. NÃO HOUVE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA
VINCULANTE  Nº  24  DO  STF.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  inquérito
policial instaurado para apurar possível crime de de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
art.  337-A).  2.  A  Receita  Federal  do  Brasil  informou  que  os  DEBCADs  nºs  37.143.516-1,
37.143.517-0,  37.143.158-8,  50.006.206-4,  50.006.207-2,  50.006.208-0,  50.006.209-9,
50.006.210-2  e  50.006.212-9  lavrados  em nome da  empresa  encontram-se  na  Delegacia  da
Receita  Federal  para  julgamento  das  impugnações.  3.  A Procuradora  da  República  oficiante
requereu o arquivamento do feito por entender que o início da persecução penal em juízo está
prejudicado pela ausência da constituição definitiva dos créditos tributários. 4. Discordância do
magistrado por entender que, em razão do não lançamento definitivo do tributo se faz necessária
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional por 180 dias, com base no art. 68,
caput e parágrafo único da Lei nº 11.941/2009. 5. Inexistem nos autos elementos aptos a indicar a
materialidade delitiva, uma vez que não houve formal constituição de crédito e, por conseguinte,
nem  consumação  do  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária.  6.  O  crime  de
sonegação  de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A,  do  CP)  é  de  natureza  material.  A
inexistência  de  constituição  definitiva  dos  créditos  tributários  impõe  o  arquivamento  do  feito.
Súmula Vinculante nº 24 do STF. 6. Insistência no arquivamento do feito.

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

072. Processo: JF/CE-0010598-59.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3593/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. CP, ART. 289, § 1º. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
AUSÊNCIA DE DOLO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial  instaurado para apurar possível
crime de moeda falsa (na modalidade introduzir na circulação moeda falsa), previsto no art. 289, §
1º,  do Código Penal.  2. O il.  Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
apuratório, por entender que não há forma de comprovação do dolo tendo em vista o completo
desconhecimento da falsidade da cédula apreendida por ocasião de seu uso. 3. Discordância do
magistrado sob o fundamento de que caberia aprofundamento das investigações a fim de perquirir
o dolo quanto à introdução de moeda falsa, uma vez que estão identificadas diversas pessoas no
contexto fático.  4.  No atual  estágio da persecução criminal,  em decorrência dos princípios da
obrigatoriedade da Ação Penal  Pública  e  do  in  dubio  pro  societate,  apenas seria  admitido  o
arquivamento  do  inquérito  policial  se  ausentes  elementos  mínimos  da  autoria  e/ou  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. Não há dúvida acerca da materialidade do
delito,  pois  a  nota  de R$ 50,00 (cinquenta reais)  apreendida é falsa,  conforme laudo pericial
acostado aos autos. Ao depor, os investigados informaram que não tinham conhecimento acerca
da falsidade do papel  moeda.  6.  Se,  de fato,  os investigados não cometeram ilícito  penal,  a
sentença  o dirá  após  o  normal  exame do contraditório,  pois  qualquer ponderação  acerca da
intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal,
quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla
defesa.  7.  Designação  de  outro  membro  do  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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073. Processo: JF-GO-0038108-84.2015.4.01.3500-
INVEST

Voto: 3851/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DE GOIÁS

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FRAUDE  EM  CERTAME  DE
INTERESSE PÚBLICO (CP, ART. 311-A, III). REPRESENTAÇÃO COMUNICANDO A SUPOSTA
COMPRA DE VAGAS PARA CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE PARTICULAR. MPF:
ARQUIVAMENTO. JUÍZO FEDERAL: DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28 C/C O ART. 62, IV, DA LC
Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET
FEDERAL  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  investigatório
instaurado a partir do recebimento de representação apócrifa narrando possível compra de vagas
para o curso de medicina em universidades privadas, o que configura, em tese, o crime do art.
311-A, III, do CP. 3. Relata a representante ter recebido mensagem de uma pessoa, via facebook,
informando que poderia auxiliar no ingresso ao ensino superior, após o pagamento em dinheiro
pela  vaga.  4.  O Procurador  da  República  oficiante  promoveu o  arquivamento  dos  autos,  por
entender  ausente  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal,  em  razão  da
ausência  de  parte  substancial  das  circunstâncias  do  fato,  além  da  não  identificação  dos
envolvidos na suposta infração. 5. O MM. Juiz Federal, por entender restar pendente diligências,
não  deferiu  o  arquivamento.  6.  Somente  após  o  exaurimento  das  diligências  capazes  de
esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal poderá concluir, extreme de dúvidas, se
existem elementos suficientes para deflagrar a Ação Penal ou se deve requerer, de forma segura,
o arquivamento do processo. 7. Consta dos autos a informação de que as conversas mantidas
entre a possível autora e a representante teriam ocorrido por meio do aplicativo de conversas
Whatsapp, que depende de número de telefone ativo para funcionar, fato que pode elucidar na
autoria do crime, pois a quebra de dados cadastrais da linha pode indicar em qual nome o número
de telefone está cadastrado. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

074. Processo: JF-JAU-0001194-70.2015.4.03.6117-
INQ

Voto: 3599/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
AUSÊNCIA DE  REITERAÇÃO.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  inquérito
policial instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código
Penal,  em decorrência da apreensão de 27 (vinte e sete) maços de cigarro na posse de dois
investigados.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  do  feito  por
entender atípica a conduta do investigado, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância, em
razão da baixa ofensividade da conduta, e ressaltando a ausência de registros de antecedentes
para ambos os investigados.  Discordância do magistrado. 3.  A natureza do produto (cigarros)
impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território  nacional.  4.  Esta
Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40 (quarenta) maços de cigarros
possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,  não  havendo  falar,
contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a esse patamar. Ainda, para que o
fato  fosse  considerado  como  destituído  de  significação  penal,  exigia-se  que  o  agente  não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013). 5. Na Sessão nº 108ª de Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado
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deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a 153 (cento e cinquenta e três)
maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 6. No caso presente, observada a norma de
regência, se revela viável o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a
quantidade apreendida (114 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 notícia da reiteração de
conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 7. Insistência no arquivamento do
feito.

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

075. Processo: JF/MOC-0005123-
14.2015.4.01.3807-NOTCRI

Voto: 4160/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MONTES CLAROS/MG

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTA PRÁTICA DO  CRIME  DE  DISCRIMINAÇÃO
RACIAL  ATRAVÉS  DA  INTERNET  (ART.  20,  §2º,  LEI  7716/1989).  MPF:  PROMOVEU
ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA DE  CRIME.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  LC  Nº
75/93, ART. 62, IV. C/C 28 DO CPP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  instaurado  a  partir  de
denúncia  anônima  perante  o  Disque  Direitos  Humanos  para  apurar  a  prática  do  crime
discriminação racial por meio da internet (art. 20, §2º da Lei 7716/1989). Supostamente usuário de
rede  social  teria  proferido  comentários  preconceituosos  contra  pessoas  da  raça  negra.  2.  O
Procurador Oficiante promoveu o arquivamento dos autos, ao argumento de que as baquirrotas
palavras atribuídas  ao increpado,  proferidas  no calor  das discussões em foro virtual,  embora
extremamente  deselegantes  e  chulas,  de  modo  algum  se  prestam  a  induzir  ou  incitar  a
discriminação de preconceito de raça ou cor, sendo,pois, absolutamente inaptas à caracterização
do grave delito tipificado no art. 20, §2º, da Lei 7.716/89. 3. O Juiz Federal discordou das razões
invocadas para o arquivamento, considerando que, as declarações lançadas na rede social pelo
cidadão  não  são  irrelevantes  penalmente.  Com efeito,  as  declarações  possuem gravidade  e
recriminam severamente a raça negra. 4. O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (assinada em 1966, ratificadas em
1968 e publicada  em 1969 pelo  Decreto  nº  65.810/69),  que  repudia  qualquer  ideia  ou teoria
baseada na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor ou certa
origem étnica, prevendo como delitos puníveis por lei qualquer difusão de idéias baseadas na
superioridade ou ódio raciais e qualquer incitamento à discriminação racial. 5. O direito à livre
expressão  não  pode  abrigar,  em  sua  abrangência,  manifestações  de  conteúdo  imoral  que
implicam ilicitude penal.  (STF, HC 82424).  6. O arquivamento no atual estágio da persecução
criminal, apenas seria admitido se existente demonstração inequívoca, segura e convincente de
causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade, o que, entretanto, não ocorreu, nestes
autos, já que não houve qualquer tipo de diligência que pudesse melhor esclarecer as razões, as
circunstâncias e as consequências da conduta. 7. 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 requerer, de
forma segura, o arquivamento do processo.. 8. Não homologação do arquivamento e designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

076. Processo: JF-OUR-0001591-08.2015.4.03.6125- Voto: 4191/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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INQ REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
OURINHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL TENTATIVA DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171,
§3º, C/C O ART. 14, II).  REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO, VIA JUDICIAL, INSTRUÍDO COM
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL RASURADA. CPP, ART. 28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  IV.  FALSIFICAÇÃO  GROSSEIRA  PERCEPTÍVEL  A  OLHO  NÚ.  CRIME
IMPOSSÍVEL (CP, ART. 17). INSISTÊNCA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar a possível prática de tentativa de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º, c/c o
art. 14, II), em razão de particular ter apresentado carteira de trabalho rasurada perante o Juízo
Federal  em  Ourinhos/sp,  nos  autos  de  ação  previdenciária  de  aposentadoria  por  tempo  de
contribuição.  2.  O Procurador da República oficiante  promoveu o arquivamento com base na
atipicidade da conduta, em razão da absoluta ineficácia da adulteração para iludir quem quer que
seja,  já  que  se  trata  de  falsificação  grosseira,  facilmente  perceptível  por  quem  examinar  o
documento. Discordância do magistrado (CPP, art. 28). 3. A adulteração promovida na carteira de
trabalho do investigado foi incapaz de induzir o Juízo Federal a erro, que, ao proferir sentença,
deixou  clara  a  percepção  das  rasuras  estampadas  no  documento  e  desconsiderou  todas  as
relações de trabalho suspeitas. 4. A perícia foi realizada somente no curso do presente inquérito
policial e elencou as mesmas constatações feitas pelo magistrado, a olho nú, como a utilização de
canetas esferográficas de outra cor e a raspagem de papel para inclusão de palavra diversa da
originalmente escrita. 5. Falsificação grosseira, facilmente verificada a olho nu, que não atingiu o
objetivo de ludibriar o Juiz Federal, sendo incapaz de lesar o bem jurídico tutelado pela norma
penal. Caracterização de crime impossível, por absoluta ineficácia do meio empregado (CP, art.
17). 6. Insistência no arquivamento.

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

077. Processo: JF/PR/CUR-5013632-
83.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4186/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. CP, ART. 289, § 1º. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV.
AUSÊNCIA DE DOLO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO. 1. Inquérito Policial  instaurado para apurar possível
crime de moeda falsa (na modalidade introduzir na circulação moeda falsa), previsto no art. 289, §
1º,  do Código Penal.  2. O il.  Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
apuratório,  por  entender  que  não  há  forma  de  comprovação  do  dolo.  3.  Discordância  do
magistrado sob o fundamento de que caberia aprofundamento das investigações a fim de perquirir
o  dolo  quanto à  introdução de moeda falsa.  4.  No  atual  estágio  da persecução criminal,  em
decorrência dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate,
apenas seria admitido o arquivamento do inquérito policial se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  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.  Não  há  dúvida  acerca  da
materialidade do delito, pois as 4 notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) apreendidas são falsas,
conforme laudo  pericial  acostado  aos autos.  Ao depor,  o  investigado  informou que não tinha
conhecimento  acerca  da  falsidade  do  papel  moeda,  que  recebeu  como  pagamento  de  um
trabalho,  não  sabendo  informar  onde  prestou  o  serviço  e  nem  a  pessoa  que  realizou  o
pagamento. 6. Se, de fato, o investigado não cometeu ilícito penal,  a sentença o dirá após o
normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca da intenção de se praticar o
crime, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução criminal, quando se oportunizará a
completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla defesa.  7. Designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

34



Ata da 649ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00212922/2016

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

078. Processo: JF/PR/CUR-5017336-
41.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 3382/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90).
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO  PARCELAMENTO  DOS  DÉBITOS.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC 75/93,  ART.  62,  IV).
APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  N°  19  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.
Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime contra a ordem tributária previsto no
art.  2º,  II,  da Lei  8.137/90.  2.  Informação da Delegacia  da  Receita  Federal  de que  o débito
tributário  apurado  por  meio  de  procedimento  fiscal  encontra-se  incluso  em parcelamento  nos
termos da Lei n° 11.941/2009, e com as parcelas em dia. 3. Diante do parcelamento do débito, o
MPF requereu o arquivamento do feito. 4. O Juiz Federal indeferiu o arquivamento, frisando que,
apesar  do  entendimento  da  2ª  CCR,  entende  que  o  inquérito  deve  permanecer  suspenso
enquanto se verifica o parcelamento do débito. 5. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83
da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito
tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público
após  a  exclusão  da  pessoa  física  ou  jurídica  do  parcelamento.'  6.  Cumpre  observar  que  o
arquivamento, nessa hipótese, não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas
se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a notícia da eventual exclusão
da  pessoa  física  ou  jurídica  do  parcelamento.  7.  O  Enunciado  nº  19  desta  2ª  Câmara  foi
reformado na 89ª Sessão de Coordenação, de 10/11/2014, passando a vigorar com a seguinte
redação: 'Suspensa a pretensão punitiva dos crimes tributários, por força do parcelamento do
débito,  os  autos  de  investigação  correspondente  poderão  ser  arquivados  na  origem,  sendo
desarquivados na hipótese do §1º do art.  83 da Lei  nº  9.430/1996, acrescentado pela  Lei  nº
12.382/11'. 8. Insistência no arquivamento.

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

079. Processo: JF/PR/CUR-5027017-
98.2015.4.04.7000-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3672/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA
(ART.  2º,  II,  DA  LEI  8.137/90).  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART.
28  DO  CPP).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  APLICAÇÃO.  1.  Procedimento
investigatório instaurado para apurar o crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/90, atribuído a
empresa  que  deixou  de  recolher  parte  do  IRRF (imposto  de renda retido  na fonte),  sobre  o
rendimento  do  trabalho  assalariado,  pelo  período  de  janeiro  a  dezembro  de  2013.  2.  A
Procuradora da República  oficiante  promoveu o  arquivamento do procedimento com base  no
princípio  da  insignificância,  uma  vez  que  o  valor  sonegado  (R$  10.827,96)  é  inferior  a  R$
20.000,00, parâmetro adotado pelo art. 20 da Lei 10.522/2002. 3. Discordância do Juiz Federal,
por entender que deve ser considerado o montante consolidado como parâmetro para a incidência
ou  não  do  princípio  da  insignificância  que,  no  caso,  seria  de  R$20.137,60,  sendo,  portanto,
inaplicável a Lei 10.522/2002. 4. Independentemente do parâmetro a ser adotado, se da dívida
consolidada ou apenas dos tributos iludidos, inaplicável o patamar previsto no art. 20 da Lei nº
10.522/02 para a  delimitação da insignificância  penal  nos crimes contra  o  ordem tributária  5.
Mesmo  que  o  crédito  tributário  constituído  seja  inferior  a  R$  10.000,00,  o  Estado  continua
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efetuando a cobrança dos valores,  porém,  na esfera administrativa,  conforme reconhecido há
muito pelos órgãos competentes. Assim, não há como preponderar o entendimento de que valores
abaixo  de  R$  10.000,00  são  insignificantes  penalmente  porque  não  cobrados  judicialmente,
porquanto apenas momentaneamente não são cobrados.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

080. Processo: JF/PR/CUR-5036565-
50.2015.4.04.7000-AP - Eletrônico 

Voto: 3408/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: AÇÃO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.28  C/C LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM
VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART.  20,  CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais
instaurada  para  apurar  a  entrada  em  território  nacional  de  mercadorias  de  procedência
estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando em tese a prática do
crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). 2. O Procurador da República oficiante requereu
o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A
respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis:
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho.
Fato  que  não  se  mostra  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  5.  Prosseguimento  da
persecução penal.

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

081. Processo: JF/PR/TOL-5001065-
40.2013.4.04.7016-INQ - Eletrônico 

Voto: 3826/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP)  CONTRA A
EMPRESA BRASILEIRO  DE  CORREIOS  E  TELÉGRAFOS   EBCT.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
JUÍZO  FEDERAL:  DISCORDÂNCIA (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  PARQUET
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar  a  prática do crime de estelionato  (CP,  art.  171,  §3º),  por  particular,  tendo em vista  a
solicitação indevida à Empresa Brasileira  de Correiros e Telégrafos  EBCT de pagamento de
indenizações em razão do atraso na entrega de objetos postais. 2. O recebimento indevido das
indenizações  implicou  aos  cofres  públicos  um prejuízo  original  de  R$  2.505,57.  3.  Em sede
policial,  o  investigado  confessou  a  prática  criminosa,  afirmando  que  encaminhou  diversos
requerimentos  de  indenização  junto  aos  Correis,  valendo-se  de  códigos  de  rastreio  que  não
correspondiam aos  objetos  por  ele  postados.  Posteriormente,  por  seu  advogado,  apresentou
comprovante de depósito referente à restituição integral dos valores recebidos indevidamente, no
valor  de R$ 2.505,50.  4.  O Procurador da República oficiante  promoveu o arquivamento dos
autos, por entender ausente justa causa para o prosseguimento da persecução criminal, em razão
da ausência de efetiva lesão ao erário, tendo em vista a restituição realizada em favor da EBCT, o
que configura arrependimento posterior, previsto no art. 16 do CP. Ponderou, ainda, que à luz do

36



Ata da 649ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00212922/2016

princípio  da  proporcionalidade,  a  conduta  não  justifica  a  intervenção  do  Direito  Penal.
Discordância do magistrado. 5. A restituição dos valores recebidos indevidamente, por si só, não
ilide a justa causa para o prosseguimento da persecução penal do crime de estelionato (CP, art.
171,  §3º),  devendo  tal  fato  servir  aos  parâmetros  de  individualização  da  pena,  por  meio  da
aplicação do instituto do arrependimento posterior. Precedente STJ: RHC 29.970/SP, Rel. Ministra
Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  julgado  em 10/12/2013,  DJe  03/02/2014.  6.  Designação de  outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

082. Processo: JF-RIB-0009650-54.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 3702/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
AUSÊNCIA DE  REITERAÇÃO.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  inquérito
policial instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código
Penal, em decorrência da apreensão de 70 (setenta) maços de cigarro na posse do investigado.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender atípica a
conduta do investigado, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância, em razão da baixa
ofensividade da conduta. Discordância do magistrado. 3. A natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância,  em razão  do  efeito  nocivo  à  saúde e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em sua  comercialização  no  território  nacional.  4.  Esta
Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40 (quarenta) maços de cigarros
possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,  não  havendo  falar,
contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a esse patamar. Ainda, para que o
fato  fosse  considerado  como  destituído  de  significação  penal,  exigia-se  que  o  agente  não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013). 5. Na Sessão nº 108ª de Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado
deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a 153 (cento e cinquenta e três)
maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 6. No caso presente, observada a norma de
regência, se revela viável o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois o
investigado não é reindicente e a quantidade apreendida (70 maços de cigarros) não supera a 153
(cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  pelo  que  diminuta  a  reprovabilidade  da  conduta  e,  por
conseguinte, se mostra gravosa a continuidade de repressão a contrabando deste viés, porque
ausente notícia da reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 7.
Insistência no arquivamento do feito.

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

083. Processo: JF-RIB-0010096-57.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 3440/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
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ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de procedimento
investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334-
A do Código Penal,  em decorrência da apreensão de 110 (cento e dez) maços de cigarro de
procedência estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito com suporte no princípio da insignificância, levando em consideração a ofensa mínima da
conduta  e  ausência  de  reiteração da conduta.  Discordância  do magistrado.  3.  A natureza  do
produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito
nocivo à saúde e,  consequentemente,  do rígido controle  em sua comercialização no território
nacional.  4.  Esta  Câmara Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de até  40 (quarenta)
maços de cigarros possibilitavam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da bagatela, não
havendo falar, contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a esse patamar.
Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o
agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva,  em consonância com
precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJ
de 17.12.2013). 5. Na Sessão nº 108ª de Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado
deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a 153 (cento e cinquenta e três)
maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 6. No caso presente, observada a norma de
regência, se revela viável o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a
quantidade apreendida (110 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 notícia da reiteração de
conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 7. Insistência no arquivamento do
feito.

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

084. Processo: JF-RIB-0011786-24.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 3362/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  DE  PRÁTICA  DE  MESMA  AÇÃO.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para
apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da
apreensão de 48 (quarenta e oito) maços de cigarro de procedência estrangeira. 2. O Procurador
da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  suporte  no  princípio  da
insignificância,  levando  em  consideração  a  ofensa  mínima  da  conduta.  Discordância  do
magistrado.  3.  A natureza do produto (cigarros)  impõe maior  rigor  na adoção do princípio da
insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em
sua  comercialização  no  território  nacional.  4.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as
importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a
aplicação do princípio da bagatela, não havendo falar, contudo, na atração deste princípio nas
importações superiores a esse patamar. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído
de significação penal,  exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma
conduta  delitiva,  em  consonância  com  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº
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120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  5.  Na  Sessão  nº  108ª  de
Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado deliberou,  à unanimidade, por expedir
orientação no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada
ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  desde  que  ausente  a
reiteração da conduta. 6. No caso presente, observada a norma de regência, se revela viável o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (48
maços de cigarros) não supera a 153 (cento e cinquenta e três) maços, pelo que diminuta a
reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se mostra gravosa a continuidade de repressão a
contrabando deste viés, porque ausente a reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar
a persecução penal. 7. Insistência no arquivamento do feito.

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

085. Processo: JF-SAN-0001309-96.2016.4.03.6104-
INQ

Voto: 4273/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
AUSÊNCIA DE  REITERAÇÃO.  INSISTÊNCIA NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Trata-se  de  inquérito
policial instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334-A do Código
Penal, em decorrência da apreensão de 148 (cento e quarenta e oito) maços de cigarro na posse
do investigado. 2.  O Procurador da República oficiante  requereu o arquivamento do feito por
entender atípica a conduta do investigado, aplicando-se ao caso o princípio da insignificância, em
razão da baixa ofensividade da conduta. Discordância do magistrado. 3. A natureza do produto
(cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito nocivo à
saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 4.
Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de
cigarros possibilitavam, excepcionalmente,  a aplicação do princípio  da bagatela,  não havendo
falar, contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a esse patamar. Ainda, para
que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente não
registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente do
Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013). 5. Na Sessão nº 108ª de Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado
deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a 153 (cento e cinquenta e três)
maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 6. No caso presente, observada a norma de
regência, se revela viável o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois o
investigado não é reindicente e a quantidade apreendida (148 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 notícia da reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 7.
Insistência no arquivamento do feito.

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

086. Processo: JF-SAN-0006080-88.2014.4.03.6104-
INQ

Voto: 3358/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 4ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
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SANTOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI n.º 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando,
previsto no art. 334 do Código Penal, em decorrência da apreensão de 261 maços de cigarro de
procedência duvidosa. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito
com suporte no princípio da insignificância, levando em consideração o baixo valor monetários
das mercadorias. Discordância do magistrado. 3. O caso não se cuida de "iludir, no todo ou em
parte,  o  pagamento  de  direito  ou  imposto  devido  pela  entrada,  saída  ou  pelo  consumo  de
mercadoria", conduta tipificada como descaminho. A conduta ora analisada é a de "importar ou
exportar mercadoria proibida",  ou seja,  além da lesão ao erário público, há possível  ofensa à
saúde, moral, higiene e industria nacional,  razão pela qual não se pode aplicar o princípio da
insignificância.  Por  isso,  inaplicável  o  entendimento  exposto  pelo  Procurador  da  República
oficiante. 4. 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. 5. No caso em
tela,  foram apreendidos  261  (duzentos  e  sessenta  e  um)  maços de  cigarros  de procedência
duvidosa  que ultrapassa o patamar de 153 (cento e cinquenta e três) maços , importados com
fins  comerciais,  sem  o  cumprimento  das  exigências  legais,  pelo  que  deve  ser  dado
prosseguimento à persecução quanto ao crime de contrabando. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

087. Processo: JF/SC-5001891-91.2016.4.04.7200-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 3953/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO (CP,  ART.  168,
§1º,  II).  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR  AUSÊNCIA DE  JUSTA CAUSA.  DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  PARQUET  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório instaurado para apurar a ocorrência do
possível  crime  de  apropriação  indébita  majorada  (CP,  art.  168,  §1º,  II),  em  decorrência  de
empresa executada ter  deixado de recolher  o percentual  de 5% sobre o seu faturamento.  2.
Inicialmente o presente procedimento foi instaurado como notícia de fato, a partir de comunicação
oriunda do Juízo da 9ª  Vara Federal  de Florianópolis/SC,  dando conta de que,  nos autos de
execução  fiscal,  a  empresa  executada,  intimada  acerca  da  penhora  sobre  percentual  do
faturamento,  não  se  manifestou  nem  justificou  o  não  recolhimento  dos  valores  devidos.  O
Procurador oficiante, à época, promoveu o arquivamento do feito, ressaltando que a possibilidade
de prisão do depositário infiel foi afastada do ordenamento jurídico pela Súmula Vinculante nº 25.
Consignou, ainda,  que a tentativa de enquadramento da conduta no crime de desobediência,
peculato ou apropriação indébita não passa de mero inconformismo com o referido enunciado. 3.
A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão decidiu por unanimidade não homologar o arquivamento,
rejeitando  a  tese  de  enquadramento  do  caso  na  hipótese  da  Súmula  Vinculante  nº  25  e
vislumbrou-se a caracterização do crime de apropriação indébita. 4. O Procurador da República
nomeado  para  dar  prosseguimento  à  persecução  promoveu  em  juízo  o  arquivamento  do
apuratório por entender inexistir justa causa para o oferecimento da denúncia, uma vez que não
haveria provas da efetiva existência de faturamento a ser penhorado. Alegou também que o fato
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ocorrido não se configura como crime de apropriação indébita,  mas a possível  ocorrência de
desobediência.  5.  O  magistrado  discordou  das  razões  invocadas  para  o  arquivamento  por
entender prematuro, pois foi requerido antes de empreender diligências mínimas no sentido da
apuração da inexistência  de faturamento e  que a penhora de 5% do faturamento da pessoa
jurídica  executada  se  aperfeiçoou  por  indicação  da  própria  empresa.  6.  No  atual  estágio  da
persecução criminal, apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos mínimos da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  ou  se  existente  demonstração  inequívoca,  segura  e
convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é o caso dos autos.
7.  No  caso  em  comento,  a  empresa  executada  manifestou-se  informando  que  não  possui
condições financeiras no momento para pagar o débito executado, bem como não possui outros
bens a serem penhorados que não os que guarnecem a empresa. Mas pretendendo saldar sua
dívida, requereu a unificação das execuções, bem como ofereceu o percentual de 05% do seu
faturamento.  8.  Diante  da  materialidade  e  indícios  de  autoria,  deve-se  dar  continuidade  à
persecução penal. Se, de fato, o representante legal da empresa investigada não cometeu o ilícito
penal, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação acerca
da existência de conduta criminosa e 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.  9.  Não  Homologação  do  arquivamento.  Designação  de  outro
Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

088. Processo: JF/SC-5024340-77.2015.4.04.7200-
PIMP - Eletrônico 

Voto: 3419/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
FLORIANÓPOLIS

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins
Penais instaurada para apurar a entrada em território nacional de mercadorias de procedência
estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando em tese a prática do
crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). 2. O Procurador da República oficiante requereu
o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A
respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis:
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho.
Fato  que  não  se  mostra  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  5.  Prosseguimento  da
persecução penal.

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

089. Processo: JF-SOR-0003666-65.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3840/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART.28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
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10.522/2002. REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins
Penais instaurada para apurar a entrada em território nacional de mercadorias de procedência
estrangeira desacompanhadas de documentação necessária, configurando em tese a prática do
crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). 2. O Procurador da República oficiante requereu
o arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. A
respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis:
Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro
para a aplicação do princípio  da insignificância  ao crime de descaminho,  desde que ausente
reiteração da conduta. 4. No caso, há notícia da reiteração na prática do crime de descaminho.
Fato  que  não  se  mostra  penalmente  irrelevante.  Precedentes  do  STJ.  5.  Prosseguimento  da
persecução penal.

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

090. Processo: JF/SP-PIMP-0004036-
88.2016.4.03.6181

Voto: 3465/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de procedimento
investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334-
A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 114 (cento e quatorze) maços de cigarro de
procedência estrangeira.  2.  A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do
feito  por  entender  atípica  a  conduta  do  investigado,  aplicando-se  ao  caso  o  princípio  da
insignificância,  em razão da baixa ofensividade da conduta.  Discordância do magistrado. 3.  A
natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em
razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização
no território nacional.  4. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela, não havendo falar, contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a
esse patamar. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma  reiteração  da  mesma conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, Relator Ministro
Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  5.  Na  Sessão  nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em
07.03.2016, este Colegiado deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que
se  admite  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  contrabando  de  cigarros,
excepcionalmente, quando a quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a
153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 6. No caso
presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o  arquivamento  da  investigação
criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (114 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 notícia da reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 7.
Insistência no arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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091. Processo: JF/SP-0000492-92.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3410/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA 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, da Lei
n° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por
entender  que  a  pequena  quantidade  de  sementes  apreendida  permitiria  tão  somente  a
caracterização de meros atos preparatórios dos crimes previstos no art. 33, § 1°, II e/ou art. 28,
ambos da Lei  n°  11.343/06,  que não seriam passíveis  de punição.  3.  Discordância  da  Juíza
Federal,  por  considerar  que  a  conduta  enseja,  em  tese,  a  caracterização  do  crime  de
contrabando.  4.  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. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, I, da Lei n.º 6.368/76
corresponde ao teor do art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta do
investigado ajusta-se, em princípio, ao crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06,
ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para
consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio, ou para cultivo e posterior revenda
da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. Precedentes da 2ª CCR. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

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

Voto: 122/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: VOTO-VISTA 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.
IMPRESCRITIBILIDADE.  CUMPRIMENTO  DA DECISÃO  DA CORTE  INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS, NO CASO GOMES LUND E OUTROS VERSUS BRASIL (GUERRILHA
DO  ARAGUAIA).  PROSSEGUIMENTO  DA INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado em setembro de 2009 para apurar os crimes de sequestro e homicídio qualificado
perpetrados contra F. C. M. em novembro de 1971, seguidos dos crimes de falsidade ideológica e
ocultação de cadáver, durante o regime de exceção por agentes armados. 2. A Procuradora da
República então oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, ao argumento de que o prazo
prescricional máximo de 20 (vinte) anos transcorreu há muito, salientando que mais de 38 (trinta e
oito) anos se passaram desde os fatos. Também sustentou que, em face da natureza permanente
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do crime de ocultação de cadáver, o assento de óbito da vítima foi retificado em 1981, sendo certo
que, mesmo antes disso, já se tinha conhecimento do local onde o corpo da vítima encontrava-se
enterrado, razão pela qual não haveria justa causa para o prosseguimento da persecução penal.
3. O Juízo da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo declarou extinta a punibilidade quanto aos
delitos de homicídio qualificado, falsidade ideológica e sequestro, que ocorreram há mais de 20
(vinte) anos e antes da entrada em vigor da Constituição da República de 1988, e não homologou
o arquivamento do crime de ocultação de cadáver, considerando que sua permanência cessou
apenas em 2005, após a Constituição prever a imprescritibilidade das ações de grupos armados
(art. 5º  XLIV). 4. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund vs Brasil,
assentou  a  impossibilidade  de  reconhecimento  dos  institutos  jurídicos  da  prescrição,  da
irretroatividade da lei penal e da coisa julgada, como impedimentos à aplicação de sanções a
agentes ligados ao Governo Militar responsáveis por graves violações aos direito humanos. A
referida Corte, naquele caso, declarou a violação dos direitos às garantias judiciais decorrente da
falta de investigação e eventual sanção dos responsáveis. 5. Para que se justifique o afastamento
da  prescrição,  é  fundamental  a  existência  da  circunstância  relacionada  à  influência  das
autoridades públicas estatais no cometimento ou na apuração de um determinado crime à época
do Governo Militar. 6. Desse modo, considerando os elementos contidos nos autos de que os
fatos foram praticados por agentes estatais armados (DOPS), o crime de ocultação de cadáver
não está sujeito à prescrição, por determinação constitucional.  7. Há de se ressaltar,  ainda, a
inaplicabilidade da Lei de Anistia ao fato (concessão de anistia aos atos praticados no período
compreendido  entre  02/09/1961 e  15/08/1979),  uma vez  que  o  corpo  da vítima não possuía
paradeiro  conhecido  até  2005,  momento  em  que  a  perícia  pode  constatar  que  a  ossada
encontrada em uma vala comum pertencia à vítima, ou seja, o crime continuou sendo praticado
após 1979 e perdurou mesmo após a promulgação da nova Constituição Federal 1988, que previu
como imprescritíveis  as  ações de grupos armados contra  a  ordem constitucional  e  o  Estado
Democrático. 8. Divirjo do Relator e voto pela não homologação do arquivamento.

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

093. Processo: JF/SP-0001646-48.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3424/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA 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, da Lei
n° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por
entender  que  a  pequena  quantidade  de  sementes  apreendida  permitiria  tão  somente  a
caracterização de meros atos preparatórios dos crimes previstos no art. 33, § 1°, II e/ou art. 28,
ambos da Lei  n°  11.343/06,  que não seriam passíveis  de punição.  3.  Discordância  da  Juíza
Federal,  por  considerar  que  a  conduta  enseja,  em  tese,  a  caracterização  do  crime  de
contrabando.  4.  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. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
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Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, I, da Lei n.º 6.368/76
corresponde ao teor do art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta do
investigado ajusta-se, em princípio, ao crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06,
ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para
consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio, ou para cultivo e posterior revenda
da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. Precedentes da 2ª CCR. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

094. Processo: JF/SP-0001842-18.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3662/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

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 sementes de maconha (Cannabis Sativa
Linneu), oriundas do exterior. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos, ao argumento de que quando não há prova de entrega a terceiros do entorpecente a
ser  produzido,  não  encontra  tipificação  na  Lei  nº  11.343/06,  podendo  caracterizar  crime  de
contrabando, atualmente previsto no art. 334-A do CP. Acrescentou, ainda, a baixa lesividade da
conduta, ante a pouca quantidade de sementes importadas. 3. Discordância do Juiz Federal, por
considerar  que  a  importação  de  sementes  de  qualquer  planta  utilizada  para  a  produção  de
substância  entorpecentes  é  considerara  crime  pelo  ordenamento  jurídico.  4.  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.  5.  Sobre  o  tema,  já  decidiu  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  que  a  apreensão,  na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal  'ter  em  depósito'  e  'guardar'  matéria-prima  destinada  à  preparação  de  substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76),
não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, I, da Lei n.º 6.368/76 corresponde ao teor do
art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta do investigado ajusta-se, em
princípio, ao crime previsto no art.  33, § 1º, inc. I,  da Lei nº 11.343/06, ante a importação de
insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para consumo próprio, o
que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente de a importação das
sementes  ter  sido  para  consumo próprio,  ou  para  cultivo  e  posterior  revenda  da  substância
entorpecente, a conduta investigada reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

095. Processo: JF/SP-0002007-65.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3674/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
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DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, DA LEI Nº
11.343/06.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DA JUÍZA 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, da Lei
n° 11.343/06. Importação de sementes da planta da espécie Cannabis sativa, conhecida como
maconha.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por
entender  que  a  pequena  quantidade  de  sementes  apreendida  permitiria  tão  somente  a
caracterização de meros atos preparatórios dos crimes previstos no art. 33, § 1°, II e/ou art. 28,
ambos da Lei  n°  11.343/06,  que não seriam passíveis  de punição.  3.  Discordância  da  Juíza
Federal,  por  considerar  que  a  conduta  enseja,  em  tese,  a  caracterização  do  crime  de
contrabando.  4.  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. 5. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça  que  a  apreensão,  na  residência  do  paciente,  de  170  sementes  de  cannabis  sativa,
amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito'  e 'guardar'  matéria-prima destinada à
preparação de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12,
§ 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta (HC nº 100.437/SP, Rel.
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009). O disposto no art. 12, § 1º, I, da Lei n.º 6.368/76
corresponde ao teor do art. 33, § 1º, I, da Lei n.º 11.343/06. 6. Depreende-se que a conduta do
investigado ajusta-se, em princípio, ao crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, da Lei nº 11.343/06,
ante a importação de insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para
consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio, ou para cultivo e posterior revenda
da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. Precedentes da 2ª CCR. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

096. Processo: JF/SP-0002730-84.2016.4.03.6181-
PCD

Voto: 3425/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Trata-se de procedimento
investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de contrabando, previsto no art. 334-
A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 136 (cento e trinta e seis) maços de cigarro
de procedência estrangeira. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do
feito com suporte no princípio da insignificância, levando em consideração a ofensa mínima da
conduta  e  ausência  de  reiteração da conduta.  Discordância  do magistrado.  3.  A natureza  do
produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do efeito
nocivo à saúde e,  consequentemente,  do rígido controle  em sua comercialização no território
nacional.  4.  Esta  Câmara Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de até  40 (quarenta)
maços de cigarros possibilitavam, excepcionalmente, a aplicação do princípio da bagatela, não
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havendo falar, contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a esse patamar.
Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o
agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva,  em consonância com
precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, Relator Ministro Roberto Barroso, DJ
de 17.12.2013). 5. Na Sessão nº 108ª de Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado
deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que se admite a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,  excepcionalmente,  quando a
quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a 153 (cento e cinquenta e três)
maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 6. No caso presente, observada a norma de
regência, se revela viável o arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a
quantidade  apreendida  (48  maços de  cigarros)  não  supera  a  153 (cento  e  cinquenta  e  três)
maços, pelo que diminuta a reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se mostra gravosa a
continuidade de repressão a contrabando deste viés, porque ausente a reiteração de conduta da
mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 7. Insistência no arquivamento do feito.

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

097. Processo: JF/UMU-5005262-06.2015.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 3405/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  TRIBUTOS  NÃO-
RECOLHIDOS ESTIMADOS EM VALOR ACIMA DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial
instaurado  para  apurar  a  prática  do  crime  de  descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O
Procurador da República oficiante  requereu o arquivamento,  com fundamento no princípio  da
insignificância.  Discordância  do  Magistrado.  3.  O  valor  dos  tributos  iludidos  (R$  13.756,15)
ultrapassa  o  valor  utilizado  como  limite  para  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  (R$
10.000,00) nos crimes de descaminho. Enunciado 49 e Precedentes do STJ. 4. Prosseguimento
da persecução penal.

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

098. Processo: TRF4-5012466-44.2014.4.04.7002-
ACR - Eletrônico 

Voto: 3499/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA 4ª REGIÃO

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

Ementa: AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  NÃO  OFERECIMENTO  DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI Nº 9.099/95, ART. 89). DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO.  PRESSUPOSTOS  LEGAIS.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  696  DO  STF.
CONHECIMENTO DA REMESSA.  AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIA DA
INFRAÇÃO  PENAL.  BENEFÍCIO  QUE  NÃO  TRADUZ  DIREITO  SUBJETIVO  DO  RÉU.
INSISTÊNCIA NA RECUSA DE OFERTA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1.
Ação penal proposta em desfavor de particular em razão da prática do crime de descaminho
previsto no art. 334 do Código Penal, tendo em vista a apreensão de um caminhão carregado com
mercadorias desprovidas de documentação comprobatória de seu ingresso regular no país. 2. As
mercadorias foram avaliadas em R$ 205.003,00 (duzentos e cinco mil e três reais) e os tributos
iludidos calculados em R$ 121.254,73 (cento e vinte e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro
reais e setenta e três centavos. 3. Após instrução probatória, o réu restou condenado à pena de 1
(um) ano de reclusão. 4. Irresignada, a defesa interpôs apelação, sustentando preliminarmente,
dentre outras teses, o direito subjetivo do réu ao oferecimento da suspensão condicional da pena
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(art. 89 da Lei 9.099/95). 5. O TRF da 4ª considerou inadequada as razões apresentadas pelo
Parquet  para não ter  proposto a suspensão condicional  do processo  enorme quantidade de
mercadorias apreendidas e declarações evasivas a respeita do real proprietário das mercadorias
clandestinas, a projetarem lesividade no aspecto objetivo e subjetivo da conduta  e determinou a
remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP,
por aplicação analógica, e na Súmula nº 696 do STF. 6. No caso dos autos, a pena aplicada ao
réu foi de exatamente 1 ano de reclusão, nos termos do art. 334 do Código Penal, de sorte que
esse requisito encontra-se preenchido. 7. Contudo, tem-se que, sob o ponto de vista objetivo,
notadamente  das  circunstâncias  da  infração  praticada   tais  como  a  elevada  quantidade  de
mercadorias apreendidas (1 caminhão carregado de mercadorias  68 itens) e de tributos iludidos
(R$  121.254,73),  não  se  recomenda,  no  caso,  a  concessão  do  benefício  da  suspensão
condicional do processo, pois referidas circunstâncias não se mostram favoráveis ao acusado. 8.
No ponto, diz a melhor doutrina, as circunstâncias são elementos acidentais da infração penal,
que não integram a estrutura do tipo, mas influem na avaliação do fato praticado, por exemplo, a
forma como foi praticada a infração de menor potencial ofensivo poderá indicar não ser suficiente
e necessária1 a suspensão condicional do processo. 9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem
reiterado que o benefício da suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do
acusado (STF - RHC: 115997 PA, Relator: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 12/11/2013,
Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-228 Divulg 19-11-2013 Public 20-11-2013).

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

099. Processo: DPF/TO-00613/2013-INQ Voto: 3747/2016 Origem: SJUR/PRM-TO - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/ARAGUAINA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  TENTATICA  DE
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171, 3º C/C ART. 14). REVISÃO (LC N° 75/93, ART.
62, VII). APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 70 DO CPP. LUGAR EM QUE FOR PRATICADO
O ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM TOCATINS. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a
tentativa do crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º c/c art. 14), em razão da notícia
de que servidor de saúde estaria praticando fraude contra o INSS, para obtenção indevida de
auxílio-maternidade em nome de duas seguradas.  2.  O Procurador da República oficiante na
Procuradoria  da  República  em  Tocantins  promoveu  declínio  de  atribuição  para  a  PRM-
Araguaína/TO, por entender que o crime consumou-se em Couto Magalhães, local cuja jurisdição
pertence à referida PRM. 3. Após a realização de diversas diligências, o Procurador da República
oficiante na PRM-Araguína/TO suscitou o presente conflito de atribuições, após constatar que as
declarações  falsas  que  serviram para  instruir  os  requerimentos  de  benefícios  previdenciários
foram  protocolados  perante  a  Agência  da  Previdência  Social  de  Guaraí  e,  por  se  tratar  de
tentativa,  este  seria  considerado o lugar  em que praticado o último ato  de execução,  sendo,
portanto, atribuição da Procuradoria da República no Tocantins o prosseguimento da persecução
penal 4. Conforme informações do INSS, de fato os requerimentos falsificados foram protocolados
na Agência da Previdência Social de Guaraí, mas o benefício não foi deferido por ausência de
comprovação da condição de segurada da Previdência Social, e falta de carência. 5. Tratando-se
de tentativa,  o último ato de execução ocorreu no momento em que requeridos os benefícios
previdenciários com suporte em documentação falsificada, na agência Agência da Previdência
Social de Guaraí, município cuja jurisdição pertence à Procuradoria da República do Tocantins.
Aplicação do art. 70 do CPP. 6. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no
mérito, fixação da atribuição da Procuradoria da República em Tocantins (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 Dr. José Bonifácio Borges
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de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

100. Processo: PRM/GRU-3412.2014.000181-3-INQ Voto: 4014/2016 Origem: SUBJUR/PRM-SP - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/GUARULHOS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
ESTELIONATO MEDIANTE USO DE CHEQUE ADULTERADO EMITIDO EM DESFAVOR DE
CORRENTISTA  DA  CEF  (CP,  ART.  171,  §  3º).  REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).
CONSUMAÇÃO  NO  CASO  DE  CHEQUE  CLONADO:  LOCAL  DO  EFETIVO  PREJUÍZO  À
VÍTIMA, OU SEJA, LOCALIDADE DA AGÊNCIA EM QUE A VÍTIMA MANTINHA CONTA. CPP,
ART. 70. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA
REPÚBLICA  SUSCITADO.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de
estelionato  qualificado  (CP,  art.  171,  §  3º),  em razão  da  notícia  de  que  correntista  da  Caixa
Econômica Federal   CEF (com agência  localizada em Franca/SP) teve uma folha de cheque
clonada, no valor de R$ 600,00. O referido cheque foi compensado em em agência localizada em
Guarulhos/SP. 2.O Procurador da República oficiante na PRM  Franca/SP requereu o declínio de
competência  para  a  Subseção  Judiciária  de  Guarulhos/SP,  sob  o  argumento  de  que  seria
competente o local da obtenção da vantagem ilícita. 3. O Procurador da República oficiante na
PRM  Guarulhos/SP suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  considerando  que  o  crime  de
estelionato, no caso de cheque clonado, se consuma no local em que ocorreu o efetivo prejuízo à
vítima. 4. Consoante recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, o crime de estelionato
mediante uso de cheque falso se consuma no local onde houve o efetivo prejuízo à vítima, ou
seja,  localidade  da  agência  onde  a  vítima  possuía  a  conta  bancária  (CC  136.853/MG;  CC
130.490/CE). 5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo
lugar da consumação do delito,  in casu,  Franca/SP, onde situada a agência em que a vítima
mantinha conta bancária na qual compensado o cheque. 6. Conhecimento do presente conflito
negativo de atribuições e, no mérito, fixação da 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 Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

101. Processo: 1.31.000.001734/2015-79 Voto: 3726/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE ATRIBUIÇÕES.  CRIME  CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº  8.137/90,  ART.  1º)  E  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A).  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A
ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM RONDÔNIA.  1.  Conflito  negativo  de
atribuições  instaurado  entre  membros  da  PRM-Guajará-Mirim/RO,  ora  suscitante,  e  da
Procuradoria da República em Rondônia, ora suscitada, nos autos de inquérito policial em que se
apura a suposta prática de crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90) e de sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), pelos gestores de empresa privada. 2. O Procurador
da  República  oficiante  em  Rondônia  encaminhou  os  autos  à  PRM-Guajará-Mirim/RO,  ao
argumento de que o crime teria ocorrido neste município. 3. O Procurador da República oficiante
na PRM-Guajará-Mirim/RO suscitou o presente conflito de atribuições, ante a constatação de que
os atos de gestão da empresa ocorreram no município de Ariquemes, endereço registrado nas
notas  fiscais  emitidas  eletronicamente,  local  também  do  domicílio  dos  administradores  da
empresa.  Acrescentou,  ainda,  a  simples  existência  da  filial  da  empresa  na  Zona  Franca  de
Guajará-Mirim (fechada há algum tempo) não fixa a competência ratione loci da prática de crime
de sonegação das informações quanto à receita auferida pelas vendas ocorridas no ano de 2010
da Pessoa Jurídica, e consequente remessa dos autos para esta Procuradoria da República no
Município. 4. Este colegiado tem o entendimento de que essa questão deve ser resolvida à luz do
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art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do Juízo do lugar em que se
consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi praticado o último ato de
execução. 5. Cuidando-se as infrações penais de crimes de natureza material,  a competência
para processar e julgar o delito é do local onde houver ocorrido a sua consumação, por meio da
constituição definitiva do crédito tributário,  sendo irrelevante a mudança de domicílio  fiscal  do
contribuinte (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe: 30/08/2012). 6.
No caso, embora não constem dos autos informações acerca da efetiva constituição definitiva do
crédito tributário, apenas a constatação de que os atos de gestão ocorreram em Ariquemes (área
geográfica  de  atuação  da  PRRO),  tendo  sido  aberto  o  procedimento  por  meio  do  envio  de
Representação Fiscal para Fins Penais pela Delegacia da Receita Federal em Porto Velho/RO, é
certo que o procedimento fiscal corre naquela cidade, sendo o Procurador da República oficiante
na PR-RO a atribuição para atuar, ao menos por ora, no feito, haja vista a ausência de notícia de
que o  credito  tributário  tenha  sido  constituído  em outra  localidade.  7.  Pelo  conhecimento  do
presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a
atribuição da Procuradoria da República em Rondônia.

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

102. Processo: 1.33.000.000429/2013-23 Voto: 3602/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA-RS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  POSSÍVEL  CRIME  DE
ESTELIONATO  CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CP,  ART.  171,  §2º,  I,  c/c  §3º).
REVISÃO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  VII).  APLICAÇÃO  DO DISPOSTO NO ART.  70  DO  CPP.
CONSUMAÇÃO NO LOCAL EM QUE OBTIDA A VANTAGEM ILÍCITA. PRECEDENTES DA 2ª
CCR  E  DO  STJ.  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA. 1. Procedimento investigatório criminal
instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime de estelionato  contra  o  Caixa  Econômica
Federal (CP, art. 171, §2º, I, c/c §3º), em razão da notícia de que particular teria vendido o veículo
financiado  para  terceira  pessoa,  sem  o  conhecimento  ou  autorização  da  Caixa  Econômica
Federal. 2. O Procurador da República responsável pelo 4º Ofício da Procuradoria da República
em Santa Catarina (SC) promoveu declínio de atribuição para a Procuradoria da República no
Município de Santa Rosa/RS, por entender que o contrato de financiamento foi firmado perante a
agência da Caixa Econômica Federal está situada naquele município. 3. Ao receber os autos, a
Procuradora  da  República  oficiante  na  PRM-Santa  Rosa/RS  suscitou  o  presente  conflito  de
atribuições, ressaltando que o ato de celebração do contrato não foi o momento de consumação
de qualquer delito e que, no caso dos autos, por se tratar de estelionato, o crime se consumou no
momento da obtenção da vantagem indevida em detrimento da CEF (venda do veículo). 4. O
crime de estelionato consuma-se no momento e no local da obtenção da vantagem patrimonial,
que, no caso, ocorreu em Santa Catarina. Precedentes da 2ª CCR e do STJ. 5. Conhecimento do
presente conflito negativo de atribuições e, no mérito, fixação da atribuição da Procuradoria da
República em Santa Catarina (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 Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

103. Processo: DPF/JZO/BA-00088/2015-INQ Voto: 4336/2016 Origem: SJUR/PRM-BA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CAMPO 
FORMOSO

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO (CP,  ART.
171,  §3).  REVISÃO  DE  DECLINIO  (ENUNCIADO  N.  32   2ª  CCR).  POSSIBILIDADE  DE
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DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER OS FATOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO
DE ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito policial instaurado mediante representação para apurar a prática
do  crime estelionato  qualificado  (CP,  art.  171,  §3º),  por  pessoas ainda  não  identificadas,  em
detrimento do correspondente bancário CAIXA AQUI situado em Ponto Novo-BA. 2. Consta dos
autos  que  os  autos  do  crime  conseguiram acessar  remotamente  o  sistema informatizado  do
correspondente  bancário,  e  em  seguida  realizaram  transferências  bancárias  totalizando  R$
129.368,18 (cento e vinte e nove mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos). 3. O
Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual por entender que a conduta criminosa não afetou bens, interesses ou serviços da União.
4. Não resta claro dos elementos coligidos aos autos se a Caixa Econômica Federal sofreu algum
prejuízo com a fraude praticada contra a empresa conveniada à empresa pública federal, o que
atrairia a atribuição do parquet federal para o caso. 5. embora a empresa afetada não se confunda
com a Caixa Econômica Federal, todas as operações bancárias são realizadas tendo por base a
credibilidade que a empresa pública federal possui com a população, e qualquer ato que lese
diretamente  os  interesses  da  CEF  são  de  competência  da  justiça  federal.  6.  Necessária  a
realização  de  diligências  junto  à  Caixa  Econômica  Federal  a  fim  de  esclarecer  se  os  atos
praticados pela empresa representada causaram algum prejuízo àquela empresa pública. 7. Não
homologação do declínio  de atribuições e designação de outro  membro do Ministério  Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

104. Processo: SPF/BA-01554/2013-INQ Voto: 3770/2016 Origem: GABPR49-MCPA - MARTA 
CRISTINA PIRES ANCIAES

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, VII, DA LEI Nº
8137/90).  OFERTA  DE  CURSOS  DE  ENSINO  À  DISTÂNCIA  SEM  O  DEVIDO
CREDENCIAMENTO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. REVISÃO DE DECLINIO (ENUNCIADO
N. 32  2ª CCR). INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE
ATRIBUIÇÕES. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime contra as
relações de consumo (art. 7º, VII, da Lei nº 8137/90), por parte dos administradores de instituição
de ensino estrangeira, que oferta cursos de ensino superior na modalidade a distância, sem estar
credenciada no Ministério da Educação (MEC), nos termos do art. 80, §1º, da Lei nº 9394/97. 2. A
Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público
Estadual por entender que a conduta criminosa não afetou bens, interesses ou serviços da União.
3.  A  empresa  investigada  oferta  cursos  de  ensino  superior  a  distância  sem  o  necessário
credenciamento  junto  ao  Ministério  da  Educação  (MEC),  exigido  no  art.  80,  §1º,  da  Lei  nº
9.394/97, o qual prevê que a educação a distância, organizada com abertura e regime especiais,
será  oferecida  por  instituições  especificamente  credenciadas  pela  União.  4.  O  Decreto  nº
2.494/98,  que  regulamenta  o  art.  80  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional,
estabelece em seus arts. 2º e 6º, que os cursos a distância que conferem certificado ou diploma
serão oferecidos por instituições públicas ou privadas especificamente credenciadas para esse fim
e que os certificados e diplomas de cursos a distância  emitidos por instituições estrangeiras,
mesmo  quando  realizados  em  cooperação  com  instituições  sediadas  no  Brasil,  deverão  ser
revalidados  para  gerarem  efeitos  legais,  de  acordo  com  as  normas  vigentes  para  o  ensino
presencial.  5.  O art.  211,  §1º,  da  Constituição  Federal,  por  sua  vez,  determina  que  a  União
organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino
públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a
garantir  equalização de oportunidades educacionais  e padrão mínimo de qualidade do ensino
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 6.
Consta, ainda, dos autos, a informação de que a instituição investigada teria se utilizado do nome
do  Ministério  da  Educação  e  Cultura  na  propaganda  dos  cursos,  fato  que  também gerou  a
proposição  de  ação  civil  pública  pelo  MPF  perante  a  Justiça  Federal  do  Espírito  Santo.  7.
Interesse direto da União. 8. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro
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membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

105. Processo: SRPF-AP-00061/2014-INQ Voto: 3386/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE AMEAÇA (CP, ART. 147) CONTRA SERVIDOR
PÚBLICO  FEDERAL E  DE  ESTUPRO  (CP,  ART.  213)  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. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de ameaça
(CP, art. 147) contra servidor público federal e de estupro (CP, art. 213) contra indígena. 2. Consta
dos autos que, conforme relatado pelo servidor público federal, o investigado ingressou em uma
oca da área indígena Waiãpi, e, após tentar abusar sexualmente de uma índia, ameaçou-os com
uma arma de fogo calibre 12. 3. Agentes da Polícia Federal realizaram entrevista com o Cacique,
esposo da indígena que teria sido vítima da tentativa de estupro, uma vez que esta não fala
português. Naquela oportunidade, o Cacique esclareceu que o investigado agrediu sua esposa,
puxou o seu cabelo, sendo repreendido pelo servidor público federal, e por isso houve ameaça a
ambos com uma arma de fogo. 4. 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.  Quanto ao crime de ameaça ao servidor
público federal, ponderou que o crime não foi praticado enquanto a vítima exercia suas função,
razão  pela  qual  seria  competente,  também,  a  justiça  estadual.  5.  Colhe-se  das  declarações
prestadas aos autos que o investigado já é conhecido na região por atos agressivos e pelo porte
frequente de arma de fogo. Segundo informado pelo servidor público federal, no momento dos
atos investigados neste inquérito, o investigado demonstrou desprezo pelos índios ao dizer que
todos eram intrusos naquela localidade. 6. Ao confirmar as declarações prestadas, a vítima da
ameaça expôs que o investigado exerce mandos e desmandos na região, participando sempre de
confusões e que os populares se sentem ameaçados por ele, já que sua esposa exerce cargo
político na cidade e possui influência na região. 7. A notícia de que o investigado utilizou-se de sua
posição e de sua força para forçar a esposa do cacique a praticar atos sexuais no interior da tribo,
e a agredi-la, já é suficiente para justificar a atribuição do MPF para prosseguir no feito, tendo em
vista a ameaça concreta que essa pessoa representa para toda a aldeia. 8. 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. 9. 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.  10.  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. 11. Quanto ao crime
de ameaça (CP, art. 147) praticado contra o servidor público federal, incide, no caso, a Súmula nº
122 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete à Justiça Federal o processo e
julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a
regra  do  art.  78,  II,  a,  do  Código  de  Processo  Penal.  12.  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, nos termos do voto do(a) relator(a). O Dr. José Bonifácio Borges de Andrada juntou voto
aos autos. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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106. Processo: 1.22.000.000624/2015-07 Voto: 2718/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

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

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

107. Processo: 1.25.000.003827/2015-35 Voto: 3360/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTRO NA CTPS (CP, ART. 297, § 4º) E SONEGAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, Art. 337-A). ARQUIVAMENTO E DECLÍNIO. NÃO
OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS. COMPETÊNCIA FEDERAL.  CRÉDITO RECONHECIDO
EM SENTENÇA TRABALHISTA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO
DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL 1. Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Justiça do
Trabalho para investigar a suposta prática dos crimes de omissão de registro na CTPS (CP, art.
297, §4º) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), após o reconhecimento
de vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada do dia 03/01/2011 a 22/08/2014 (3 anos
e  7  meses).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu,  a  princípio,  o  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual, salientando que a competência para processar e julgar
o crime do art. 297, § 4º, do CP, quando não houve lesão ao INSS, é da Justiça Estadual. Como
pedido subsidiário, expôs que, caso a 2ª CCR entenda pela competência da Justiça Federal, o
empregador  que  não  anota  o  vínculo  empregatício  na  carteira  de  trabalho  tem  em  vista  a
sonegação  de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A do  CP).  E,  em  razão  da  ausência  de
Processo Administrativo Fiscal (PAF) com a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos
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da Súmula Vinculante 24 do STF, o feito deve ser arquivado. 3. A 2ª CCR editou o Enunciado nº
27 da 2ª Câmara, que estabelece a atribuição do Ministério Público Federal para a realização da
persecução penal  nos casos dos delitos previstos no art.  297,  §§ 3º  e  4º,  do Código Penal.
Precedentes STJ. 4. Somente o desenvolvimento da persecução penal será capaz de apontar
com mais clareza a existência ou não da intenção do investigado de suprimir do empregado o
direito de ter seu trabalho devidamente registrado, com todos os benefícios legais, na intenção de
não ter que arcar com os custos que envolvem a relação de trabalho. 5. A figura típica descrita no
art.  342  do  Código  Penal  (falso  testemunho),  apesar  de  descrever  crime  formal,  tem  como
pressuposto para sua caracterização a existência de um dano em potencial, isto é, que a falsidade
recaia sobre fato juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo de que se trate,
ostentando aptidão para influenciar no julgamento futuro da lide.  6.  Havendo crédito tributário
reconhecido  judicialmente  em  sentença  trabalhista,  desnecessária  é  a  realização  de  outro
lançamento  pela  autoridade  administrativa  tributária.  Em  tais  casos,  a  sentença  trabalhista
definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador do Juízo,
define o valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime se consuma após o transcurso do
prazo legal para recolhimento dos valores devidos. 7. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

108. Processo: 1.26.004.000066/2015-92 Voto: 3691/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO.  CP,  ART.  171,  §  3º.
POSSÍVEL INSERÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E DE DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº
32,  2ª  CCR/MPF).  CONDENAÇÃO  DO  INSS.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário,
tipificado no art. 171, § 3º do Código Penal, consistente na falsificação de documentos relativos à
autorização para desconto em folha de pagamento de aposentado. 2. Consta dos autos que a
demandante ingressou com ação contra instituição financeira privada (banco), bem como em face
do  INSS,  pleiteando  a  restituição  de  valores  descontados  diretamente  de  seus  benefícios
previdenciários, decorrentes de empréstimo consignado que não contratou. 3. O Procurador da
República oficiante promoveu o declínio de atribuições para a Justiça Comum Estadual. 4. Se a
autarquia previdenciária é condenada a arcar com o prejuízo do crime, há efetivamente ofensa a
interesse federal. A conduta ilícita certamente afronta a confiança dos pensionistas e cidadãos em
relação aos serviços prestados pelo órgão federal e, consequentemente, coloca em evidência sua
credibilidade, atingindo, de forma direta, seus interesses, o que, por si só, atrai a competência da
Justiça Federal para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, inc. IV da Constituição. 5. A
falsificação que gera dano concreto à autarquia previdenciária, com o intuito de obter descontos
nos proventos de aposentado, é crime de competência federal  e, ipso facto, de atribuição do
Ministério Público Federal.  6. O interesse do órgão federal  resta evidenciado, também, ao se
vislumbrar que caberá à União ressarcir o segurado pelo desconto indevido. 7. Não homologação
do declínio de atribuições e designação de 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

109. Processo: 1.29.011.000026/2016-21 Voto: 3734/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA
LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE FOLHAS DE COCA. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA
DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de notícia de fato instaurada 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  que  cidadão  argentino,  foi  surpreendido  em  Uruguaiana/RS  na  posse  de
aproximadamente  120  g  (cento  e  vinte  gramas)  de  folhas  de  vegetais  com  características
semelhantes a folhas de coca. 2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul,  por entender que o laudo
pericial  em questão  atesta  que,  da  quantidade  de  folhas  de  coca  apreendidas  em poder  do
investigado, no máximo poderiam ser extraídas 1,8 gramas de cocaína, circunstâncias que indica
que,  se  fossem  destinadas  à  preparação  de  drogas,  obviamente  seriam  somente  para  uso
pessoas, eis que inviável a finalidade comercial da mesma diante da ínfima quantia aproveitável
para  a  preparação  de  cocaína.  3.  Atento  ao  fato  narrado,  qual  seja,  um  cidadão  argentino
surpreendido  na  posse  de  folhas  de  coca  em  Uruguaiana/RS,  área  de  fronteira,  tenho  por
evidente a possibilidade da transnacionalidade da conduta. 4. Assim, independentemente de a
importação das folhas de coca ter sido para consumo próprio ou para a produção de substância
entorpecente, a conduta do investigado, que se reveste de potencialidade lesiva e de tipicidade
formal, deve ser devidamente avaliada na instrução processual, no âmbito da Justiça Federal. 5.
Somente o regular desenvolvimento da instrução probatória nos autos de ação penal será capaz
de apontar a real finalidade da importação das folhas de coca, não se podendo presumir, neste
momento da persecução penal,  que o foram para  consumo próprio.  6.  Posto  isso,  diante  da
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, da ilicitude da conduta do
investigado  e  da  existência  de  tipo  penal  para  o  seu  enquadramento,  evidenciada  a
transnacionalidade da conduta, deve-se dar prosseguimento à persecução penal. 7. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

110. Processo: 1.30.001.005926/2015-81 Voto: 3693/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. INFORMAÇÃO DE SUPOSTA PRESENÇA DE PESSOAS PORTANDO ARMA
DE FOGO NA SEDE DE REPRESENTAÇÃO INDÍGENA IMPEDINDO SERVIÇOS PRESTADOS À
COMUNIDADE  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. Notícia de Fato instaurada em virtude de
petição protocolada nos autos de processo para apurar suposta presença de pessoas que seriam
integrantes de facções criminosas, portando armas de fogo, na sede de representação indígena
com a finalidade de impedir serviços prestados à comunidade indígena local. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  por
entender que a conduta não ofendeu bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades
autárquicas  e  empresas  públicas  federais,  haja  vista  a  suposta  conduta  intimidatória  estaria
ocorrendo em detrimento de particular. 3. Declínio de atribuição prematuro, pois não há qualquer
registro da colheita de depoimentos das vítimas ou outras diligências capazes de demonstrar a
veracidade e  o  verdadeiro  alcance  das  alegações.  4.  Tendo em vista  a  gravidade dos  fatos
narrados, impõe-se o prosseguimento das investigações, com a realização de diligências capazes
de formar o convencimento quanto a real situação da entidade de representação indígena e o
quanto  afeta  a  prestação  de  serviços  à  comunidade  indígena  local.  5.  Somente  após  o
exaurimento  das  diligências  capazes  de  apurar  os  fatos  em  tese  delituosos,  é  que  o
Representante do Ministério  Público Federal  poderá concluir  se há ou não fato que enseje a
atuação ministerial. 6. Ademais, o conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais
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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. 7.
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. 8. 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.  9.  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, nos termos do voto do(a) relator(a). O Dr. José Bonifácio Borges de Andrada juntou voto
aos autos. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

111. Processo: 1.34.010.000772/2015-83 Voto: 4327/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS
ASSEGURADOS  POR  LEI  TRABALHISTA  (CP,  ART.  203).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO N° 32  2ª CCR) MALGRADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO
CONTRÁRIO,  A  COMPETÊNCIA  É  FEDERAL.  O  ARTIGO  109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  NÃO  PREVÊ  RESSALVAS.  COMPETÊNCIA  FEDERAL  PARA
TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM DELITOS CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO.
NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato instaurada a partir de manifestação
na Sala de Atendimento ao Cidadão, para apurar o crime de frustração de direito trabalhista (CP,
art. 203). 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, entendendo
que embora a representação tenha sido autuada pela possibilidade de ocorrência de frustração de
direitos assegurados por lei  trabalhista,  o seu teor não deixa transparecer a ocorrência deste
delito.  Ao  detalhar  a  causa  de  pedir,  o  requerente  não  faz  referência  a  fraude  ou  violência,
cabendo ao Ministério Público Estadual a persecução penal para apurar os fatos. 3. Segundo o
noticiante, a empresa estaria cometendo diversas irregularidades no âmbito trabalhista, tais como
a falta de pagamento das verbas rescisórias dos empregados dispensados, que inclusive foram
objeto  de  parcelamento  em  acordo  pactuado  com  o  sindicato  dos  trabalhadores  do  ramo.
Caracterizando, com isso, a existência de indícios de ocorrência de fraude a direito assegurado
pela legislação do trabalho. 4. A competência para julgar todos os crimes contra a organização do
trabalho é da Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109
da atual Constituição não o faz. Necessidade de revisão dos precedentes. 5. 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.
6.  Não homologação do declínio  de atribuições e  designação de outro  membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

112. Processo: 1.00.000.003088/2016-31 Voto: 3720/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: AÇÃO PENAL.  CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (Lei  nº  8.069/90,  art.  244-B).  MPF:
AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DA  PRÁTICA  DO  CRIME.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV, E ART. 28, CPP). CRIME DE NATUREZA
FORMAL. SUMULA/STJ 500. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA ADITAR A DENÚNCIA
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E PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Ação penal proposta para apurar a prática do
crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º) e do crime de corrupção de menor (Lei nº 8.069/90, art.
244-B). 2. A Procuradora da República oficiante deixou de denunciar um dos investigados em
relação ao crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º), sob o fundamento de ausência de indícios
mínimos a demonstrar que possuía ciência da origem ilícita das notas e, em relação ao crime de
corrupção de menores (Lei nº 8.069/90, art. 244-B), sustentou a inexistência de elementos que
caracterizem  a  estabilidade  e  permanência  do  grupo  para  a  prática  de  crimes,  tampouco  a
corrupção de menores. 3. O Juiz Federal  discordou do arquivamento em relação ao crime de
corrupção de menores (Lei  nº 8.069/90,  art.  244-B),  por entender que, por se tratar de crime
formal,  é  dispensada  a  prova  da  efetiva  corrupção  do  menor.  4.  Consta  dos  autos  que  a
investigada e outros denunciados foram abordados no dia 17/12/15 na posse de 18 cédulas falsas
(montante  total  de  R$  1.800,00)  e  na  companhia  de  dois  menores,  que  estavam  ciente  da
falsidade das notas e de sua utilização nos estabelecimentos comerciais por onde passaram. 5. O
Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça  sedimentou  o  entendimento,  nos  termos  da  Súmula  n.
500/STJ, segundo o qual a corrupção de menores é delito de natureza formal, sendo suficiente a
participação do menor na empreitada criminosa, prescindindo, portanto, a demonstração de sua
efetiva corrupção. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para aditar a
denúncia e 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

113. Processo: 1.00.000.005036/2016-08 Voto: 4331/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  Procedimento  Administrativo  instaurado  para  que  fosse  decidido  sobre
dissenso entre Procurador da República e Juiz Federal a respeito do oferecimento da promoção
de arquivamento com base no princípio da insignificância. Decisão desta 2ª CCR determinando a
designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal, tendo em vista a
notícia de reiteração da conduta por parte do investigado. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,
art. 62, IV). Comunicação, pelo Procurador da República designado, de que foi oferecida denúncia
em  relação  ao  investigado,  com  base  no  art.  334  do  CP.  Cumprimento  da  decisão  deste
Colegiado. Exaurimento do objeto do presente Procedimento Administrativo. Ausência de matéria
a ser revisada por este colegiado. Não conhecimento da remessa. Devolvam-se os autos à origem
para arquivamento, com as homenagens de estilo

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

114. Processo: 1.05.000.000278/2015-30 Voto: 3659/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  CONTRA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL (CP, ART. 171, § 3º). SUPOSTA OCORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO
LIBERADO ATRAVÉS DE CONVÊNIO ENTRE A CEF E PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI
EM  NOME  DE  TERCEIRO.  MPF:  ARQUIVAMENTO  POR  ENTENDER  QUE  O  CASO  SE
RESTRINGE A DIREITO INDIVIDUAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, INC. IV, DA LC
Nº 75/1993). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Trata-se
de notícia de fato instaurada a partir  de Representação realizada na Sala de Atendimento ao
Cidadão para apurar possível crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal, tipificado
no art. 171, §3º do Código Penal, consistente na suposta contratação fraudulenta de empréstimo,
liberado através de convênio entre a CEF e o Município de Niterói/RJ, realizado em nome de
terceiro. 2. O representante alega que reside em cidade no interior do Estado de Pernambuco
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desde de 1994, que jamais foi a cidade de Niterói e que não trabalha para a prefeitura do referido
município. Afirma que seu nome foi inscrito no SERASA devido a empréstimo junto à CEF que não
realizou. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por
entender que o fato se restringe a direito individual e disponível,  carecendo de legitimidade o
Ministério  Público  Federal  para  atuar  no  presente  caso.  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. Verifica-se que não houve a realização de
qualquer  diligência  para  a  elucidação  do  fato,  como a oitiva  da CEF a respeito  de  eventual
restituição de valores à vítima ou da possível apresentação de documentação falsa, bem como do
Município  envolvido,  que  pode  esclarecer  sobre  sua  real  responsabilidade.  6.  A ausência  de
diligências torna o arquivamento do feito prematuro, uma vez que por força dos princípios da
obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate, somente após o exaurimento
das diligências  capazes de  esclarecer  o  ocorrido,  é  que  o  Ministério  Público  Federal  poderá
concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação penal ou se deve
promover o arquivamento do processo. 7. Não homologação do arquivamento e designação de
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

115. Processo: 1.13.000.002037/2015-53 Voto: 3447/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  MPF:
ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Representação Fiscal para Fins Penais instaurada
para  apurar  a  entrada  em  território  nacional  de  mercadoria  de  procedência  estrangeira
desacompanhada de  documentação  necessária,  configurando em tese  a  prática  do  crime de
descaminho  (art.  334  do  Código  Penal).  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o
arquivamento com fundamento no princípio da insignificância. 3. A respeito do tema, a 2ª Câmara
de Coordenação e Revisão editou o Enunciado nº 49, in verbis: Admite-se o valor fixado no art.
20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. 4. No caso, há
notícia da reiteração na prática do crime de descaminho. Fato que não se mostra penalmente
irrelevante. Precedentes do STJ. 5. Prosseguimento da persecução penal.

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

116. Processo: 1.14.000.000013/2016-11 Voto: 4037/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME ELEITORAL (CE, ART. 350). EVENTUAL OMISSÃO DE
INFORMAÇÃO  OU  PRESTAÇÃO  DE  INFORMAÇÃO  FALSA  REFERENTE  A  DOAÇÕES
ELEITORAIS. MPF: ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV).
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se
de notícia de fato instaurada para apurar a possível prática de crime eleitoral (Código Eleitoral, art.
350), por eventual omissão de informação ou prestação de informação falsa referente a doações
eleitorais de empresa a candidatos do Estado da Bahia, nas eleições de 2010, 2012 e 2014. 2. O
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Procurador Regional Eleitoral oficiante encaminhou ofícios para a Procuradoria da República do
Paraná,  especificamente  para  o  coordenador  da  força-tarefa  do  caso  Lava-Jato  e  para  o
Procurador  Geral  da  República  solicitando  o  compartilhamento  de  provas  existentes  nos
procedimentos das respectivas atribuições acerca de fatos vinculados a operação Lava-Jato e a
doações  realizadas  a  candidatos  do  Estado  da  Bahia.  3.  O  Procurador  Geral  da  República
encaminhou  cópia  do  Termo  Complementar  de  Colaboração  do  responsável  pela  empresa
investigada, informando que fez várias doações na Bahia; que todas as doações de 2010 foram
feitas a pedido dos próprios candidatos; que nas eleições municipais de 2012 a empresa também
recebeu  pedidos,  ou  dos  próprios  candidatos  ou  de  políticos  próximos;  que  o  Partido  dos
Trabalhadores foi o maior beneficiário das doações da empresa porque era o partido que estava
no  poder  e  seus  candidatos  eram também os  que  mais  pediam;  que  as  doações  feitas  ao
candidato a governador da Bahia em 2010 (R$ 2.400.000,00) e candidato a governador em 2014
(R$ 1.500.000,00);  que as  doações não têm nenhuma relação com propina em contratos  da
Petrobrás nem com nenhum ilícito de que colaborador tenha ciência. 4. O Procurador Eleitoral
oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender que as informações apresentadas pelo
colaborador  não  trouxeram  quaisquer  indícios  de  eventual  crime  de  natureza  eleitoral.  5.
Constata-se que a promoção de arquivamento se baseou exclusivamente  na colaboração do
investigado negando a existência de ilícito na conduta praticada, sem a realização de qualquer
outra diligência capaz de contraditar o exposto no depoimento. Todavia, não há como verificar se
realmente havia indícios de crime eleitoral como referido pelo Procurador Regional Eleitoral. 6. É
preciso complementar os autos com os documentos expressamente referidos e faltantes nesta
notícia de fato, antes da revisão pela 2º Câmara. Conversão em diligência, para posterior revisão.

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

117. Processo: 1.14.000.003389/2015-99 Voto: 3415/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  NÃO HOMOLOGAÇÃO.  1.
Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime de apropriação
indébita previdenciária (CP, art. 168-A). 2. A Receita Federal do Brasil informou que não existe
nenhuma ação fiscal em curso, apesar de existirem indícios de irregularidades que justificam a
abertura de procedimento fiscal. Destacou que encaminhará a requisição à 7ª Região Fiscal (RJ e
ES),  domicílio  tributário  da  supracitada  empresa.  3.  A  Procuradora  da  República  oficiante
promoveu  o  arquivamento  do  feito  em  razão  da  ausência  de  crédito  tributário  efetivamente
constituído  4.  No  caso  do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (168-A)  não  há
necessidade de nenhum procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição
previdenciária devida. O desconto ou retenção de certa quantia ao salário é ato que concerne
exclusivamente ao poder decisório do empregador. Assim, se há valor retido, apurado segundo o
próprio juízo do empregador, há a obrigação do recolhimento respectivo aos cofres da Previdência
Social, independente do fato de o valor descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível.
5. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao empregador a obrigação
jurídica de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário.
Nesse caso, conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -"descontar"  e "deixar de
recolher". A discussão administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto.
[...](HC 93874, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/4/08). 6. Não homologação do arquivamento e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

118. Processo: 1.14.000.003412/2015-45 Voto: 3421/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). CRIME CONTRA
A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (LEI  8.137/90,  ART.  2º-II).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS
CALCULADOS EM R$8.984,44. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Notícia
de  fato  instaurada  para  apurar  o  crime  previsto  no  art.  1º,  I,  da  Lei  8.137/90,  atribuído  aos
gestores de empresa privada, tendo em vista que não informou na GFIP todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias devidas.  2.  A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento do procedimento com base no princípio da insignificância, uma vez que o valor não
recolhido  (R$  8.984,44)  é  inferior  a  R$  10.000,00,  parâmetro  adotado  pelo  art.  20  da  Lei
10.522/2002. 3. Mesmo que o crédito tributário constituído seja inferior a R$ 10.000,00, o Estado
continua  efetuando  a  cobrança  dos  valores,  porém,  na  esfera  administrativa,  conforme
reconhecido  há  muito  pelos  órgãos  competentes.  Assim,  não  há  como  preponderar  o
entendimento de que valores abaixo de R$ 10.000,00 são insignificantes penalmente porque não
cobrados  judicialmente,  porquanto  apenas  momentaneamente  não  são  cobrados.  4.  Não
aplicação do art. 20 da Lei nº 10.522/02 para a delimitação da insignificância penal nos crimes
contra a ordem tributária.  5.  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 do(a) relator(a). Vencido Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

119. Processo: 1.15.004.000016/2016-70 Voto: 3972/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRATEÚS/TAUÁ-CE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
MPF: ARQUIVAMENTO DEVIDO AO PARCELAMENTO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº
75/93, ART. 62, INC. IV). AUSÊNCIA DE NOTÍCIA ATUALIZADA SOBRE O PARCELAMENTO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Notícia de Fato instaurada a partir  de representação do Ministério
Público de Contas junto  ao TCM/CE para apurar  a  possível  prática do crime de apropriação
indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A),  pela  Prefeitura  do  Município  de  Parambu/CE.  2.  O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão da existência de
parcelamento do débito. 3. Constata-se da informação da Receita Federal do Brasil, que houve
parcelamento somente em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009. Entretanto,
colhe-se  da  representação  instaurada  pelo  Ministério  Público  de  Contas  que  os  débitos  em
questão  referem-se  ao execício  de 2011.  4.  Assim torna-se  necessária  a  realização  de nova
diligência junto à Receita Federal, a fim de se apurar se houve a ocorrência de novo parcelamento
no tocante aos débitos referentes ao exercício de 2011. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

120. Processo: 1.18.000.002692/2015-25 Voto: 4267/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3º, C/C
ART. 14 DO CP) CONTRA O INSS. MPF: ARQUIVAMENTO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO PREMATURO.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO PARQUET FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia
de fato instaurada para apurar a tentativa de estelionato previdenciário (CP, art. 171, §3º c/c art.
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14),  ocorrida  no  bojo  de  ação  previdenciária  proposta  perante  o  Juízo  Federal  da  Subseção
Judiciária  de  Aparecida  de  Goiânia.  2.  Particular,  representando  menor,  propôs  ação
previdenciária de pensão por morte, ao argumento de que seu marido, e pai da menor (falecido
em 2007), seria contribuinte do INSS desde 1994, o que garantiria a concessão do benefício. O
INSS  já  havia  indeferido  o  benefício,  sob  o  fundamento  de  que  o  falecido  não  ostentava  a
qualidade de segurado. 3. Durante a audiência, foi realizada proposta de acordo pelo Procurador
Federal no valor de R$ 48.816,00. Na mesma ocasião,  a advogada da parte autora requereu
emenda à petição inicial  com o intuito de justificar  a qualidade de segurado do instituidor  da
pensão, informando a ocorrência do pagamento de contribuições previdenciárias post mortem. 4.
Ao constatar a extemporaneidade dos pagamentos, a proposta de acordo foi retirada e a ação
contestada,  tendo  como  principal  argumento  a  ausência  de  previsão  legal  de  aquisição  ou
manutenção da qualidade do segurado por contribuição pós óbito. 5. O Juiz Federal do Juizado
Especial determinou a remessa de cópias ao MPF, ponderando que: as circunstâncias nas quais
esse  pagamento  extemporâneo  foi  apresentado  neste  processo  parece  que  não  se  trata  de
interpretação equivocada da legislação, mas sim, uma intenção deliberada de causar prejuízo à
autarquia previdenciária e à administração da Justiça. () A deslealdade processual da parte autora
é potencializada, ainda, pelo fato de quase ter levado a erro o INSS e a administração da Justiça.
6.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  por  entender
ausente o dolo da parte de tentar induzir em erro o juízo. 7. Consta do depoimento da autora que
houve deliberação para pagamento de contribuições previdenciárias depois da morte do instituidor
da pensão, embora na petição inicial tal fato não tenha sido exposto de forma clara. 8. A emenda
à inicial somente foi feita em audiência, fato que fez com que o Procurador Federal retirasse a
proposta realizada pelo INSS no valor de R$ 48.000,00 e repudiasse veementemente o ato por
ausência  de  previsão  legal.  9.  Tanto  a  autora  quanto  os  advogados  foram  condenados  por
litigância de má-fé, por deduzir pretensão contra texto expresso da lei e por alterar a verdade dos
fatos, o que quase levou o INSS a erro. 10. Nesse estágio da persecução penal, não é possível
concluir pela ausência de dolo na conduta dos envolvidos, pois todos os atos levam a crer a
existência de uma possível manobra para induzir o INSS a erro, uma vez que, caso houvesse a
indicação clara na petição inicial de que os pagamentos foram realizados após o óbito, a autarquia
previdenciária sequer cogitaria em oferecer acordo, já que a prática não é reconhecida por lei. 11.
Somente o desenvolvimento da persecução penal será capaz de apontar com mais clareza a
existência ou não da intenção da investigada, ou de seus advogados, de obter vantagem ilícita em
detrimento da autarquia previdenciária. 12. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

121. Processo: 1.18.001.000357/2015-82 Voto: 4021/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DO
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, inciso
IV).  NECESSIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  ACOMPANHAR  O  PROCEDIMENTO  ATÉ  A  EFETIVAÇÃO  DO
PARCELAMENTO. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar os
crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e de sonegação de contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A), por parte do Prefeito do Município de São Francisco de Goiás/GO.
2. A Receita Federal informou que a prefeitura fez a opção pelo parcelamento especial instituído
pela  Lei  12.810/13,  mas que,  embora com pagamento  ativo,  ainda  não foi  consolidado.  3.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão do parcelamento
dos débitos nos termos da Lei 12.996/2014. 4. A Lei nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83 da
Lei  n°  9.430/1996,  que  estabelece:  'Na  hipótese  de  concessão  de  parcelamento  do  crédito
tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público
após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.' 5. O parcelamento possui as fases
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da adesão, consolidação, negociação, pagamento e liquidação. O momento em que se considera
efetivado o parcelamento, para fins de aplicação das benesses legais, é o da consolidação. 6.
Conforme estabelece  o §  2°  do art.  1°  da Lei  n.  11.941/09,  as  dívidas  objeto  do  pedido  de
parcelamento  devem  ser  "consolidadas  pelo  sujeito  passivo"  para  se  considerar  suspensa  a
pretensão punitiva, razão pela qual é insuficiente a adesão e o início do pagamento. 7. Diante da
informação de que o parcelamento ainda não foi consolidado, não há que se falar em suspensão
da pretensão punitiva, sendo necessário o acompanhamento do parcelamento, até que este seja
efetivamente  consolidado  (Precedente  STJ:  REsp  1235534/PR,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis
Júnior,  Sexta  Turma,  julgado  em 24/11/2015,  DJe  17/12/2015).  8.  Caso  o  parcelamento  seja
efetivado  de  forma  regular,  os  autos  poderão  ser  diretamente  arquivados  na  origem,
comunicando-se à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão por meio do Sistema Único, com base
no  Enunciado  nº  19  da  2ª  CCR c/c  Enunciado  nº  36).  9.  Designação  de  outro  membro  do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento ao acompanhamento do procedimento até o
efetivo parcelamento do débito.

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

122. Processo: 1.20.000.000431/2016-01 Voto: 4110/2016 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
(CP, ART. 149). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. REVISÃO (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.  Notícia  de  fato
instaurada a partir de representação na Sala de Atendimento ao Cidadão, informando situações
irregulares em fazenda no município de Primavera do Leste/MT. 2. O Procurador da República
oficiante promoveu o arquivamento do feito, por considerar que verifica-se parcos elementos para
se  concluir  indícios  do  aludido  crime,  isto  é,  existe  apenas  alegações  genéricas  do
representante.... 3. Não consta nos autos relatório de fiscalização, realizado por Auditor Fiscal do
Trabalho ou nehuma outra diligência para apurar o fato denunciado. 4. Não é necessário que haja
restrição da liberdade de ir e vir para a configuração do delito de redução a condição análoga à de
escravo, bastando as condutas alternativas de submissão a trabalhos forçados, ou à jornadas
exaustivas,  ou  a  condições  degradantes  de  trabalho.  Precedente  do  TRF1  (RSE  0002953-
79.2013.4.01.3600/MT,  Rel.  Des.  Federal  Monica  Sifuentes,  Terceira  Turma,  e-DJF1  de
01/08/2014). 5. No presente caso, indícios apontam a uma possível redução a condição análoga à
de  escravo,  pois  segundo  o  representante  os  trabalhadores  são  obrigados  a  trabalhar  aos
domingos,  não  há  refeitório  e  o  alojamento  têm  condições  precárias.  Necessário  se  faz  a
realização  de  diligências  para  apurar  a  veracidade da  denúncia.  6.  Arquivamento  prematuro.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

123. Processo: 1.23.000.002619/2015-93 Voto: 3639/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 171 § 3º DO CP).
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de fato  instaurada para apurar  a
prática do crime tipificado no art. 171 §3º do Código Penal, diante da constatação do recebimento
indevido de benefício previdenciário, após a morte dos titulares. 2. Procurador oficiante promoveu
o arquivamento com fundamento na Orientação nº 04 desta CCR, alegando que os montantes
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apurados foram inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais) conforme o princípio da insignificância. 3.
Nos termos da Orientação nº 04,  a 2ª  Câmara de Coordenação e Revisão admite  dispensar
liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e determinar,
se  assim  entender,  o  arquivamento  das  peças  de  informação  que  serão  encaminhadas  em
cumprimento ao item 9. 1. 2 do Acórdão 2.812/2009  TCU Plenário em duas situações, assim
consideradas a jurisprudência da 2ª CCR: i) relativas a 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.  4.  Constam  nos  autos  que  em  todos  os  benefícios  sacados  indevidamente
ocorreram saques em número muito superior ao permitido pela Orientação nº 04 desta CCR. 5. A
2ª Câmara também tem admitido o arquivamento nos casos em que as diligências realizadas pelo
próprio  INSS não identificaram a autoria do crime, bem como não há diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual, especialmente se verificado longo tempo decorrido após o
último saque fraudulento. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro
do Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na persecução penal,  ou,  se  entender  cabível,
promover o arquivamento com fundamento diverso.

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

124. Processo: 1.24.000.001789/2015-13 Voto: 3509/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). MPF: ARQUIVAMENTO. CRIME MATERIAL. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.
DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Procedimento Investigatório
Criminal instaurado para apurar a prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.
168-A), por município que deixou de repassar ao INSS contribuições previdenciárias recolhidas de
empregado. 2. A prefeitura informou que consta nos registros o período de 2006 a 2007, como
período  trabalhado  pelo  servidor,  destacando  se  que  as  contribuições  previdenciárias  foram
colhidas nos seguintes meses - janeiro,  março, maio, outubro e dezembro de 2006 e janeiro,
março,  maio  e  junho  de  2007.  3.  A Secretaria  da  Receita  Federal  informou  que  não  houve
procedimento fiscal instaurado em desfavor da prefeitura, que compreendesse os anos-calendário
2005 a 2007. 4. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão
da ausência de crédito tributário efetivamente constituído 5. No caso do crime de apropriação
indébita previdenciária (168-A) não há necessidade de nenhum procedimento prévio para apurar o
montante ou o  valor  da contribuição previdenciária  devida.  O desconto ou retenção de certa
quantia ao salário é ato que concerne exclusivamente ao poder decisório do empregador. Assim,
se  há  valor  retido,  apurado  segundo  o  próprio  juízo  do  empregador,  há  a  obrigação  do
recolhimento  respectivo  aos  cofres  da  Previdência  Social,  independente  do  fato  de  o  valor
descontado corresponder, ou não, ao do crédito exigível. 6. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se
no momento  em que nasce  ao  empregador  a  obrigação  jurídica  de  transferir  à  autarquia  as
importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso, conjugam-se as duas
condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A discussão administrativa
sobre o valor,  portanto, é de todo irrelevante sob tal  aspecto.  [...](HC 93874, Rel.  Min.  Cezar
Peluso, DJ de 11/4/08). 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

125. Processo: 1.34.007.000001/2016-26 Voto: 3892/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTRO NA CTPS (CP, ART. 297, § 4º) E SONEGAÇÃO
DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  337-A).  ARQUIVAMENTO:  AUSÊNCIA DE
DOLO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, INC. IV, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93)
PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de
Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Justiça do Trabalho para investigar a suposta
prática  dos  crimes de omissão  de registro  na  CTPS (CP,  art.  297,  §4º)  e  de  sonegação de
contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), após o reconhecimento de vínculo de emprego entre
o reclamante e a reclamada do 01/07/2013 a 08/03/2014 (8 meses e 6 dias). 2. O Procurador da
República oficiante promoveu o arquivamento do feito considerando o crime previsto no art. 297,
§4º, do CP como meio para a prática do crime previsto no art. 337-A do CP. E, quanto ao crime de
sonegação de contribuição previdenciária, acrescentou que não há que se falar em adequação
típica penal, por ausência de dolo, na hipótese em que tenha havido meramente reconhecimento
posterior  de vínculo  trabalhista  pela  Justiça  do Trabalho,  sem indícios  de fraude.  Consignou,
ainda, não ser possível vislumbrar que, contemporaneamente à prestação de serviços, os agentes
possuíssem o dolo de sonegar contribuição previdenciária tão somente a partir da premissa de
não terem assinado contrato de trabalho com um ou alguns de seus prestadores de serviço, pois
era justamente a crença atual na ausência de vínculo empregatício que levou os reclamados a
não assinar a CTPS do reclamante. 3. Quanto ao crime previsto no art. 297, §4º, do CP, somente
o desenvolvimento da persecução penal será capaz de apontar com mais clareza a existência ou
não  da  intenção  do  investigado  de  suprimir  do  empregado  o  direito  de  ter  seu  trabalho
devidamente registrado, com todos os benefícios legais, na intenção de não ter que arcar com os
custos que envolvem a relação de trabalho. 4. No que toca à prática do crime previsto no art. 337-
A,  é  possível  extrair  da  sentença  trabalhista  acostada  às  fls.  3/8  que  a  própria  empresa
reconheceu a existência de vínculo de emprego, aduzindo apenas não ter assinado a CTPS por
culpa  exclusiva  do  reclamante.  5.  Se a própria  empresa  reconheceu a existência  do  vínculo
empregatício, não merece amparo o argumento levantado pelo Procurador da República oficiante
de que os empregadores agiram sem dolo, já que não teriam assinado a CTPS do reclamante por
não vislumbrarem relação de emprego entre as partes. 6. Não há que se falar em ausência de
dolo contemporâneo à suposta conduta delituosa, pois os indícios dos autos demonstram que a
empresa esteve ciente durante todo o tempo de que seria necessário proceder à anotação na
CTPS do reclamante e, se não o fez por culpa exclusiva do empregado, deveria ter tomado as
providências cabíveis para evitar a irregularidade, não sendo tal fato justificativa apta a afastar a
prática dos crimes previstos nos arts. 297, §4º e 337-A, ambos do CP. 7. Diante da materialidade
e indícios de autoria, deve-se dar continuidade a persecução penal. Se, de fato, os investigados
não cometeram o ilícito penal,  a sentença o dirá após o normal exame do contraditório,  pois
qualquer ponderação acerca do dolo, somente poderá ser demonstrada no curso da instrução
criminal, quando se facultará a completa produção de provas, submetidas ao contraditório e ampla
defesa.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

126. Processo: 1.34.021.000025/2016-05 Voto: 4195/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A).
ARQUIVAMENTO  COM BASE  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (LEI  75/93,
ARTIGO 62, INCISO IV). INAPLICABILIDADE DO MENCIONADO PRINCÍPIO. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada para apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A),
supostamente praticado por empresa privada, que deixou de repassar à previdência social  as
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contribuições recolhidas. 2. Segundo a Representação Fiscal para Fins Penais, o débito alcançou
o valor de alcançou o patamar de R$ 4.336,09 (quatro mil, trezentos e trinta e seis reais e nove
centavos),  a título de contribuição social.  3.  O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  procedimento  por  atipicidade  material  da  conduta.  Tomou  por  base,  o
entendimento que aplica o princípio da insignificância quando o montante devido for inferior a R$
10.000,00 (dez mil reais) 4. Em se tratando de crime cometido em detrimento da Previdência
Social, a aplicação do princípio da insignificância é impossibilitada por causa da ultra relevância
do bem jurídico tutelado. Isso porque se considera altamente reprovável uma conduta que, além
de configurar  lesão  ao patrimônio  público,  compromete  a  higidez de  um sistema calcado  na
participação de beneficiários, em regime de contribuição. Fraudar a Previdência põe em risco a
sustentabilidade  do  mecanismo  da  seguridade  social  brasileira.  5.  Não  homologação  do
arquivamento. Designação de outro Membro para prosseguir na persecução penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

127. Processo: DPF/JPA-00087/2015-INQ Voto: 3371/2016 Origem: SJUR/PRM-RO - SETOR 
JURIDICO DA PRM/JI-PARANA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Apreensão de
mochila sem identificação contendo 8 (oito) invólucros de substância assemelhada à maconha em
ônibus de empresa responsável pelo trajeto Cascavel/PR a Rio Branco/AC. Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Transporte  interestadual.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

128. Processo: SR/DPF/MG-00001/2012-INQ Voto: 3512/2016 Origem: GABPR27-DBR - DANIELA
BATISTA RIBEIRO

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes de uso de falsidade ideológica e/ou documento falso
(CP, art. 299 e/ou 304) e/ou estelionato em desfavor da União (CP, art. 171, §3º, por associação
de apoio ao aposentado, tendo em vista a suspeita de assinaturas falsas apostas em procurações
juntadas a ações de revisão de benefícios previdenciários. Notícia de que as ações intentadas, na
maioria das vezes, são desprovidas de qualquer direito, isto é, temerárias, haja vista presença de
entendimento do STF em sentido contrário.  Os segurados cooptados pagam um determinado
valor para o ajuizamento da ação, sendo que, muitas vezes, é realizado empréstimo consignado
pela própria associação com a autorização do aposentado, com vistas a se obter o valor pedido, o
que indicaria, em tese, recebimento de vantagem indevida. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32  2a CCR). Diligências. Ouvidos, todos os segurados cujas assinaturas estavam
apostas  nas  procurações  foram  unânimes  em  confirmar  a  autenticidade  destas.  Restou
esclarecido  que  os  aposentados  recebiam carta  do  tipo  mala  direta,  a  qual  afirmava  que  o
segurado teria direito à revisão de seu benefício previdenciário, consoante suposta decisão do
STF. Na sede da associação havia a cobrança de um determinado valor para ajuizamento da
ação.  O  pagamento  era  realizado  mediante  cartão  de  crédito  ou  então  era  contraído  um
empréstimo  consignado,  repassado  à  associação,  com  autorização  do  segurado.  Alguns
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afirmaram terem se filiado à associação, sendo que outros apenas aduziram ter desembolsado o
valor pedido. As advogadas que subscreviam as peças afirmaram que o escritório de advocacia
foi contratado pela associação para cuidar das demandas judiciais dos associados. Sustentaram
que as teses apresentadas perante o juízo eram válidas, sendo que a atuação das advogadas foi
sempre no sentido de êxito da ação. Uma das funcionárias da associação alegou que o valor de
inscrição pago diz respeito não apenas à propositura de ação, mas também à consulta médica
gratuita,  auxílio-funeral,  seguro de vida e consultas jurídicas periódicas.  A atual  presidente da
associação afirmou que a finalidade da associação é a prestação de serviços aos associados.
Afirmou que os dados dos aposentados eram obtidos por meio de consultas ao DOU. Atualmente,
esta consulta se dá pela própria internet. Constata-se que a alegação de assinaturas falsas em
instrumentos  de  procuração  juntados  a  ações  propostas  em Varas  Federais  foi  prontamente
rechaçada  pelas  oitivas  realizadas,  as  ações  judiciais  foram  propostas  e  a  atividade  de
acompanhamento  das  advogadas  dos  aposentados  de  fato  ocorreu.  Vislumbra-se  ainda  que
algumas sentenças foram objeto de apelação por parte das advogadas dos segurados. Ausência
de ofensa a bens, serviços ou interesses da União, de forma a atrair a competência investigatória
ao  Ministério  Público  Federal.  Não  se  verifica  qualquer  prejuízo  ao  INSS,  haja  vista  que  a
litigância em juízo é um direito constitucional do cidadão e a autarquia dispõe de corpo jurídico
para lidar com tais atos. Fatos que podem ter repercussão penal e cível de competência da justiça
estadual,  tendo  em  vista  que,  se  existente,  o  prejuízo  se  deu  somente  em  detrimento  dos
aposentados. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

129. Processo: 1.11.000.001433/2015-38 Voto: 3724/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível crime tipificado no artigos 241-A do Estatuto da Criança
e do Adolescente  ECA (Lei 8.069/90- Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar
ou  divulgar  por  qualquer  meio,  inclusive  por  meio  de  sistema  de  informática  ou  telemático,
fotografia,  vídeo  ou  outro  registro  que  contenha  cena  de  sexo  explícito  ou  pornográfica
envolvendo criança ou adolescente. Segundo a noticiante, determinado fotógrafo teria tirado fotos
suas sem roupa quando ela tinha 17 anos de idade e agora estaria exibindo essas fotos no Misa -
Museu da Arte e Som de Alagoas. A noticiante teria tomado conhecimento dos fatos pela internet
no site de notícias, onde a foto teria sido publicada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
Câmara). Constata-se, pela foto acostada aos autos, que a publicação na web feita pelo referido
site foi de imagens da cobertura de um evento aberto ao público, em que, ao fundo, aparecem as
imagens expostas. A exibição das fotos ocorreu em exposição fotográfica, com fins artísticos, não
restando delineada a finalidade  sexual  ou  atividade  sexual  explícita.  Ausência  de indícios  da
transnacionalidade da conduta, requisito exigido para atrair a competência da Justiça Federal para
processar e julgar o crime e, consequentemente, 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

130. Processo: 1.14.010.000169/2016-75 Voto: 4193/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Representação apresentada por particular que relata  perseguições,  roubos e
furtos supostamente praticados por uma quadrilha que teria como integrantes seu ex-cunhado e
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sua sobrinha. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de ofensa
a bens,  interesses  ou  serviços  da  União  (art.  109,  IV,  da  CF).  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

131. Processo: 1.17.000.002415/2015-50 Voto: 3694/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Notícia de que faculdade privada teria emitido diploma falsificado
(art. 298 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Não há informação nos autos de que o
diploma fizesse referência a órgão federal. Consta apenas a informação de que a faculdade teria
enviado o diploma falsificado à residência de um aluno, solicitando a assinatura do documento e o
reenvio à faculdade, e que, após o pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o diploma seria
devolvido.  Até o presente momento,  não há 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

132. Processo: 1.20.000.001368/2015-31 Voto: 3630/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de estelionato (art. 171, CP). Noticia a comunicante
que uma pessoa do sexo masculino lhe telefonou e, se passando pelo seu sobrinho, solicitou
ajuda financeira para realizar o reparo no carro. Posteriormente, a comunicante descobriu que a
ligação não foi  efetuada por  seu sobrinho e que tudo não passou de um golpe.  Revisão de
declínio  (Enunciado nº 32 -  2ª  CCR/MPF).  Crime praticado em prejuízo da comunicante,  que
efetuou as transferências financeiras de maneira voluntária e regular, embora induzida em erro.
Prejuízo  restrito  ao  particular.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

133. Processo: 1.20.002.000005/2016-40 Voto: 3676/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SINOP-MT

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação apresentada por associação de proprietários rurais, visando a
tomada de providências em relação às condutas praticadas por advogado, defensor dos direitos
de  pretensos  beneficiários  da  reforma  agrária,  em  entrevistas  realizadas  antes  e  durante  o
cumprimento  de  mandado  judicial  de  reintegração  de  posse  ocorrido  município  de  Novo
Mundo/MT. Relato de que o referido advogado, irresignado com decisões judiciais exaradas em
favor de fazendeiros, anunciou, publicamente, que os acampados que foram retirados por ordem
judicial já planejaram e, em data breve, invadirão todas as fazendas da localizadas município de
Sinop/MT, bloqueando a BR-163. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Constata-
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se, até o presente momento, a ausência de condutas ou elementos que demonstrem a existência
de lesão ou ameaça a bens, interesses ou serviços da União. Solicitação de providências para
prevenir a invasão das áreas pertencentes aos particulares. Cabe aos particulares, proprietários
das  áreas  visadas  pelos  possíveis  invasores,  tomarem as  medidas  judiciais  cabíveis  para  a
defesa de sua propriedade, já que detentores de legitimidade e interesse de agir. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

134. Processo: 1.22.000.000159/2016-87 Voto: 3437/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Instaurado a partir de ofício enviado pela Justiça do Trabalho com vistas a apurar
possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168), praticado por empresa ré condenada ao
pagamento de valores devidos ao sindicato  autor  da ação trabalhista  a  título  de contribuição
sindical.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Empresa  ré  em ação  trabalhista  deixou  de
repassar ao sindicato autor os valores de contribuição sindical referentes aos anos de 2014 e
2015.  Valores  da  contribuição  sindical  foram  descontados  na  folha  de  pagamento  dos
empregados, mas o devido repasse não ocorreu. Crime cometido contra particulares, porquanto
as  contribuições  assistenciais  não  têm  caráter  previdenciário.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

135. Processo: 1.22.000.001480/2016-89 Voto: 4211/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representação.  Comerciante  relatou que  nos  últimos 06 meses usuários de
droga  tem se  abrigado  na  calçada  e  estacionamento  em  frente  à  sua  loja  e  que  já  teriam
ameaçado, furtado, roubado e vendido drogas na porta do estabelecimento. Revisão de declínio
(Enunciado  n°  32   2ª  CCR/MPF).  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  na  prática  do
possível tráfico de drogas. Inexistência de informações de que os demais crimes tenham atentado
contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Carência de elementos de
informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

136. Processo: 1.22.013.000071/2016-16 Voto: 3404/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposta  comercialização  de  medicamento  proibido  sem o  registro  do  órgão
competente - ANVISA (CP, art. 273, § 1º-B, I e VI). 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
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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
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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

137. Processo: 1.25.000.000106/2016-54 Voto: 3367/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Relato de suposto sequestro e tortura de criança. Revisão de declínio (Enunciado
33 da 2ª CCR). Imagens encaminhadas juntamente com a denúncia atestam a prática de violência
física contra menor. Polícia Civil do Estado já investiga fato semelhante contra a investigada. Para
se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de tratado ou convenção
internacional,  bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art.  109, inc. V). Não
obstante o Brasil seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da Criança (Decreto
n°  99.710/90,  art.  1º),  não  há  em  nenhum  indicativo  nos  autos  da  existência  de
transnacionalidade. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

138. Processo: 1.25.000.001117/2016-51 Voto: 4006/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de incitação ao crime (CP, art. 286) por usuário de rede social
contra  a  Presidente  da  República  e  outras  personalidades  públicas.  Revisão  de  declínio  de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Para se falar em atribuição federal são necessários dois
requisitos:  a  previsão  do  tipo  em tratado  ou  convenção  internacional  ao  qual  o  Brasil  tenha
aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro.
Precedente STF (ACO nº 1780/SC, DJe: 16/04/2013). O fato da conduta ter se dado por via da
rede  mundial  de  computadores,  não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.
Transnacionalidade da conduta não evidenciada. Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª Câmara.
Ausência de ofensa a bens, interesses ou serviços da União (art. 109, IV, da CF). 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

139. Processo: 1.25.003.001914/2016-17 Voto: 3607/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação relatando possível uso indevido do benefício de cotas destinadas
à afrodescendentes no concurso de Delegado da Polícia Civil do Paraná, por pessoa que não
preenche os requisitos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Possível fraude
ocorrida  em  concurso  realizado  na  esfera  estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
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Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

140. Processo: 1.26.000.000711/2016-98 Voto: 3598/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação.  Sindicato  relatou  suposta  falsidade  ideológica  por  parte  de
representante empresária, que timbrou com um falso carimbo do sindicato termo de rescisão de
contrato de trabalho de ex-empregada. CP, art. 299. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª
Câmara).  O documento foi  apresentado à Caixa Econômica Federal  pela ex-empregada, mas
restou constatado que esta não o fez consciente de sua falsidade, pois também foi vítima do
engodo praticado por sua ex-empregadora ou escritório contábil  responsável pela rescisão em
questão. Restando a falsidade, verifica-se que a conduta ilícita a ser apurada causou prejuízo a
particular, que não conseguiu efetuar o levantamento do FGTS, e, eventualmente, ao sindicato
noticiante,  que  se  vê  prejudicado  com  o  uso  indevido  de  sua  chancela  homologatória,  não
havendo, até este momento, danos a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF). 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

141. Processo: 1.26.000.001144/2016-97 Voto: 4213/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de estelionato (art. 171, CP). Noticiante informou que
realizou empréstimo com determinada empresa e realizou um pagamento para liberação do valor.
Após verificar que o valor contratado não foi creditado em sua conta, solicitou o estorno do valor
depositado, mas até o momento não houve estorno. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª
CCR/MPF). 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

142. Processo: 1.27.002.000034/2016-51 Voto: 3839/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Presidente de associação de produtores rurais de assentamento
relatou que um indivíduo invadiu uma casa do assentamento sem a devida autorização da aludida
associação, tendo retirado o cadeado das portas e instalado outras portas na casa. Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32).  Intercorrência  relacionada  à  convivência  e  comportamento  dos
assentados. Circunstâncias fáticas que envolvem interesse individual de natureza possessória.
Inexistência de elementos que evidenciem prejuízo a bens, interesses ou serviços do INCRA, pois
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a suposta invasão não causou prejuízo ao INCRA. Precedente STJ - CC 121147. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

143. Processo: 1.28.000.000599/2015-30 Voto: 3644/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação relatando que titulares de um escritório de
empréstimos consignados junto a banco privado estariam se utilizando de um software restrito do
INSS para obter dados sigilosos de aposentados e pensionistas e, com isso, solicitar empréstimos
consignados sem autorização. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Diligências
preliminares pela Polícia Federal, com o intuito de verificar possível ofensa ao INSS. Instado a
prestar  esclarecimentos,  o  noticiante  disse  não  saber  de  nada  além  do  que  constou  na
representação. Oficiada, a Assessoria de Pesquisas Estratégicas e Gerenciamento de Riscos do
Ministério  da  Previdência  no  Rio  Grande  do  Norte  (APEGR/RN)  informou  que  não  há
disponibilização  de  programa  de  informática  para  empresas  de  crédito,  banco  de  dados  ou
quaisquer ferramentas  de tal  natureza  às  instituições financeiras junto  ao INSS.  Ausência  de
indícios mínimos de que o esquema noticiado realmente existe ou existiu e de que o INSS tenha
sofrido prejuízo.  Diante da possibilidade da prática de estelionato contra  particulares (CP,  art.
171),  faz-se  necessária  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério  Público  Estadual.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

144. Processo: 1.28.000.001807/2015-18 Voto: 3831/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de falsa comunicação de crime (CP, art. 340). Vigilante
teria comunicado o roubo de sua arma e cinto de serviço, que pertencem à empresa de vigilância.
Tal fato gerou suspeita, tendo em vista que o mesmo vigilante já teria feito igual comunicação para
justificar a perda de sua arma. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O fato supostamente falso
foi comunicado à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. A Polícia Federal foi informada
em observância à Portaria nº 3233/12/DG/DPF, art. 165, I e II, que determina a comunicação da
ocorrência de ilícitos penais com o envolvimento de vigilantes. Até o presente momento, não há
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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

145. Processo: 1.29.000.000203/2016-06 Voto: 3466/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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,
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art. 2º, inc. IX), mediante o exercício da atividade denominada pirâmide financeira. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Conforme representação, empresa que atua no ramo
de comercialização de cosméticos, estaria se utilizando da prática chamada marketing multinível,
com o propósito de encobrir o esquema de pirâmide financeira. 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.

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

146. Processo: 1.29.000.000920/2016-20 Voto: 3510/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Narra o noticiante que por duas oportunidades a rede de energia
elétrica de sua residência teria sofrido ataques, sendo interrompido o fornecimento de energia em,
pelo menos, uma das ocasiões, e que o maior suspeito seria de ter cometido as sabotagens seria
a parte  adversa  que  enfrenta  em reclamatória  trabalhista.  Revisão de  declínio  de atribuições
(Enunciado n° 32  2a CCR). Atos que não foram praticados em detrimento 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

147. Processo: 1.29.004.001361/2015-54 Voto: 3646/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de tráfico interno de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Apreensão
de uma caixa de papelão fechada que fora enviada, via postal, de Mato Grosso para o Rio Grande
do Sul, contendo folhas de coca. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Remessa
interna  da  matéria  prima.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

148. Processo: 1.29.011.000009/2016-93 Voto: 3738/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de roubo contra a Caixa Econômica Federal (CP, art. 157). Fato se
deu em detrimento  de estabelecimento comercial  particular,  e  dentre  os objetos roubados foi
encontrado várias bobinas de papel com logotipo da CEF. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Segundo ofício encaminhado pela CEF as referidas bobinas de papel foram vendidas
ao estabelecimento comercial,  que é correspondente bancário.  Inexistência  de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades. Ausência de qualquer
elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

149. Processo: 1.29.012.000085/2016-99 Voto: 4279/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  para  apurar  a  possível  ocorrência  do  crime de  lesão
corporal  (CP,  art.  129).  Revisão de  declínio  (Enunciado nº  32  2ª  CCR/MPF).  Representante
noticia  que  o  cachorro  pertencente  ao  vizinho  invadiu  sua  casa  e  o  mordeu.  Ausência  de
elementos capazes de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

150. Processo: 1.30.001.001505/2016-62 Voto: 4099/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Apuração do possível crime de extorsão (art. 158, CP). Noticia do golpe de falso
sequestro. Vítima teria depositado quantia em dinheiro em conta de correntista da CEF. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Crime praticado em prejuízo da vítima do golpe, que
efetuou o depósito financeiro de maneira voluntária e regular, embora induzida em erro. Prejuízo
restrito  ao particular.  Inexistência de prejuízo suportado pela  CEF.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

151. Processo: 1.30.001.001678/2016-81 Voto: 4204/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extorsão (CP, art. 158). Particular teria caído no golpe intitulado
como falso sequestro e realizado depósito em conta bancária junto à CEF. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). A CEF informou que não arca com eventuais prejuízos causados pelo ato.
Lesão que atinge apenas o particular ludibriado. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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152. Processo: 1.30.001.005985/2015-50 Voto: 3637/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Notícia de que um menor teria sido agredido em 13/12/2015, fato
que poderia ser provado por meio de uma postagem feita em rede social. Declínio de Atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de ofensa a bens, serviços ou interesses da União, de forma
a atrair a competência investigatória ao 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

153. Processo: 1.30.005.000179/2016-36 Voto: 3603/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante relata a possível prática do crime de tráfico de influência (CP, art.
332) por juízes envolvidos em suas causas, bem como a prática de patrocínio infiel (CP, art. 355)
por sua advogada. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª Câmara). Depreende-se dos autos
que os atos foram praticados em ações em trâmite na Justiça Estadual. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

154. Processo: 1.33.003.000024/2016-16 Voto: 3641/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  para  apurar  a  suposta  ocorrência  do  crime de  lesão
corporal (CP, art. 129) sofrida por funcionário dos Correios. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
2ª CCR/MPF). A suposta lesão corporal derivou de desentendimento ocorrido entre funcionários
dos Correios. Motivação de cunho pessoal. Crime não possui relação com o exercício da função
pública, sendo de competência da Justiça Estadual (Súmula 147, STJ). Embora o fato tenha se
dado nas dependências dos Correios não atrai a competência para a Justiça Federal, pois o crime
não foi praticado em detrimento de bens, serviços e interesses da União. Ausência de elementos
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

155. Processo: 1.33.005.000206/2016-69 Voto: 3508/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOINVILLE-SC

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 representação, empresa oferece em seu sítio
eletrônico oportunidade de trabalho por meio da internet, devendo a pessoa interessada efetuar
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depósito de quantia em dinheiro para se habilitar à atividade oferecida. Consta também que a
empresa fornece a título de renda extra uma participação em diheiro referente a cada novo cliente
indicado, se utilizando da prática chamada marketing multinível, com o propósito de encobrir o
esquema  de  pirâmide  financeira.  Em  consulta  realizada  na  internet,  constatou-se  inúmeras
reclamações contra a referida empresa, alegando que não há o repasse dos lucros anunciados.
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.

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

156. Processo: 1.34.010.000065/2016-78 Voto: 3403/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta comercialização dos medicamentos veterinários sem o registro do órgão
competente - MAPA (CP, art. 273, § 1º-B, I e VI). 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
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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Outras deliberações(Declínio)

157. Processo: 1.22.007.000063/2015-78 Voto: 4004/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VARGINHA-MG

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação.  Relato  de  que  academia  estaria
incentivando  o  uso  de  anabolizantes,  bem  como  funcionando  sem  a  devida  autorização  do
CREFI/MG. 1) Possível  prática dos crimes de contrabando (art.  334-A) ou de comercialização
irregular de medicamento (CP, art. 273, §1°- B). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Após  a  realização  de  diligências,  não  foram  encontrados  quaisquer  indícios  de
comercialização de substâncias anabolizantes no local. Ausência de indícios mínimos da prática
delitiva.  Inexistência de justa causa. Homologação do arquivamento.  2) Suposta contravenção
penal de exercício ilegal de profissão ou atividade (art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41). Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Aplicação  do  Enunciado  nº  37  da  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão: Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal de
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contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. (Ref.: Art. 109, IV
da CF e da Súmula 38 do STJ). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

158. Processo: 1.28.000.002272/2014-11 Voto: 4269/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. 1) Suposto cometimento de injúria qualificada (CP, art. 140,
§3º) realizada por meio da internet contra Ex Presidente da República. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Em discussão relativa ao pleito presidencial, usuário de rede social teria
injuriado  o  Ex  Presidente  da  República  fazendo  menção  à  sua  deficiência.  Ausência  de
representação.  Crime  cuja  ação  penal  somente  se  procede  mediante  queixa  (CP,  art.  145).
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento. 2) Possível prática
do crime de injúria simples (CP, art. 140) praticada por meio da internet. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado n° 32  2a CCR). Discussão ocorrida através de rede social acerca do pleito
presidencial. A utilização da internet como instrumento para prática de crime não é suficiente, por
si  só,  para  fixar  a  competência  da Justiça  Federal  (Enunciado  nº  50,  2ª  CCR).  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 pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

159. Processo: DPF/AGA/TO-00022/2015-INQ Voto: 3483/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, I e II) à agência dos
Correios  EBCT. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Diligências. Impossibilidade
de identificação dos criminosos com base na filmagem. Perícia realizada no local do fato atestou a
impossibilidade da colheita de vestígios de impressões digitais.  A Polícia  Federal  convocou a
testemunha para realizar o reconhecimento dos possíveis autores através do arquivo fotográfico
da DPF, não tendo reconhecido ninguém. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

160. Processo: DPF/AGA/TO-00421/2013-INQ Voto: 3467/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de sabotagem contra instalações de transmissão elétrica, com
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paralisação parcial de serviço público reputado essencial para a economia do país (Art. 15, 1º, b,
da Lei nº 7.170/1983). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A concessionária de
energia elétrica responsável pela subestação informou que restou afastada a possibilidade de ato
de  sabotagem  na  chave  seccionadora  COSC7-05.  A Procuradoria  Federal  junto  à  Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) afirmou que, no Processo Administrativo em andamento na
ANEEL para apuração dos fatos,  não existem indícios de falhas humanas ou de sabotagem.
Apesar  das  diligências  efetuadas  pela  autoridade  policial,  não  se  logrou  êxito  em  alcançar
elementos mínimos de materialidade capazes de ensejar  futura  ação penal.  Ausente conduta
humana causadora dos fatos, não há que se falar em crime contra a segurança nacional ou de
dano ao patrimônio público. Ausência de indícios da prática de 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

161. Processo: DPF/AGA/TO-00441/2013-IPL Voto: 3828/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de roubo majorado (art.  157,  §2º, I  e II,  do CP).  Relato de que dois
homens portando arma de fogo assaltaram agência dos Correios no dia 24/10/2013. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).Diligências.  Após oitiva de testemunhas, a Unidade de
Inteligência  Policial  da  Delegacia  de Polícia  Federal  de  Araguaína  informou que  determinado
particular seria o possível coautor do crime, mas as buscas no intuito de encontrar o suspeito não
foram efetivas. Apesar das diligências efetuadas pela autoridade policial, não se logrou êxito em
alcançar elementos mínimos de autoria. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

162. Processo: DPF/JFA-00324/2015-INQ Voto: 3748/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Apresentação de informações falsas à Receita Federal que gerou pagamento de
imposto a menor (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).
Ciência  à  Delegacia  da  Receita  Federal.  Inexistência  de  constituição  definitiva  dos  créditos
tributários. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 241 do STF. Após o trânsito em
julgado  na  esfera  administrativa,  por  imposição  legal,  a  Autoridade  Fiscal  deverá  oferecer  a
representação fiscal para fins penais ao MPF. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

163. Processo: DPF/JFA-00342/2015-INQ Voto: 3370/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I, do CP). Relato de que dois homens
portando  arma  de  fogo  assaltaram  agência  dos  Correios  no  dia  30/12/2014.  Revisão  de
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arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-IV). Diligências. Constatou-se que a agência possui CFTV,
porém  o  sistema  estava  inoperante  no  que  tange  à  gravação  das  imagens  geradas.  Em
depoimento, o único funcionário da agência que estava presente no momento do crime afirmou
que os assaltantes usavam capacetes no momento do crime, não tendo condições de reconhecê-
los.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

164. Processo: DPF-UDI-00225/2015-INQ Voto: 3668/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime de  desobediência  (CP,  art.  330)  praticado  pelo  responsável  legal  de
empresa consubstanciado no não fornecimento de informações requisitadas sobre empregado
nos autos de processo trabalhista. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Responsável
pela  empresa  não  teve  ciência  pessoal  da ordem judicial.  Juntada  documentação  aos autos.
Cumprimento da decisão judicial por parte do responsável legal da empresa. Embora com atraso,
a determinação restou devidamente cumprida.  Ausência  de dolo.  Não configuração do crime.
Homologação do arquivamento.

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

165. Processo: DPF-UDI-00315/2015-INQ Voto: 4168/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial.  Suposto crime de uso de documento falso (art.  304, CP). No curso de ação
previdenciária, magistrado notou que uma das páginas da cópia da carteira de trabalho juntada
aos  autos  possuía  teor  idêntico  ao  de  outro  processo  da  mesma  natureza.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Inquirido, o advogado informou que a juntada de
documento, referente a um processo, em outro, constituiu-se em mero erro material, tendo em
vista que ajuizou as duas ações previdenciárias na mesma oportunidade, ambas instruídas com
documentos  de mesma natureza.  Após a  retirada  dos  documentos  erroneamente  juntados,  o
pedido foi julgado totalmente procedente. Inexistência de potencialidade lesiva. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

166. Processo: DPF-UDI-00450/2015-INQ Voto: 3636/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Notícia de subtração de vários equipamentos patrimoniados da Fundação de
Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia, dentro do Campus da Universidade Federal de
Uberlândia. Crime de furto (CP, art. 155, §1º). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Diligências. O furto ocorreu na sala de gerência financeira, no período noturno, local em que não
havia  vigilância  física,  apenas sensores  de  presença.  As  informações colhidas  no  curso  das
investigações não acrescentaram dados necessários à elucidação dos fatos. Ausência de indícios
de autoria delitiva e de diligências capazes de alterar o panorama probatório. Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

167. Processo: 1.00.000.002613/2016-00 Voto: 3378/2016 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  segurança  no  trabalho,  que  foram  objeto  de  autuação.  Falta  de  justa  causa  para
persecução  penal.  Remessa  de  cópias  ao  Ministério  Público  do  Trabalho.  Homologação  do
arquivamento.

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

168. Processo: 1.00.000.006852/2016-21 Voto: 3595/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Correspondências recebidas via sala do cidadão diretamente à Força Tarefa
Operação Lava Jato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Todos os documentos
foram  analisados  e  constatou-se  que  a  matéria  veiculada  nas  correspondências  trazem
manifestos de apoio  e contra  as investigações da lava a jato,  a agentes públicos,  imputando
conduta  genéricas  sobre  fatos  em tese  típicos.  Na  maior  parte,  baseiam-se  em informações
jornalísticas ou então são destituídos de sentido lógico. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

169. Processo: 1.12.000.000303/2016-21 Voto: 3369/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido do benefício previdenciário após
óbito do titular, ocorrido em 30/01/2014. Foram apurados 04 saques após o óbito, de janeiro/2014
a abril/2014.  Saque efetuado na competência  do mês de janeiro  era de fato  devido.  Saques
irregulares foram somente três, referentes aos meses de 02/2014 a 04/2014. Ausência de dolo de
até  03  saques  irregulares  do  benefícios  (Orientação  nº  04,  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

170. Processo: 1.12.000.001228/2015-35 Voto: 3667/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  descumprimento  de  requisição  efetuado  por  Membro  do  Ministério
Público Federal  a  presidente de sindicato  para  instruir  ação civil  pública (Lei  7.347,  art.  10).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O destinatário da ordem descumprida
configura-se como próprio investigado no procedimento instaurado pelo MPT, uma vez que é o
representante do sindicato.  Ocorrência do princípio  da não obrigação de produção de provas
contra si mesmo, direito de todo investigado em qualquer espécie de processo. Ausência de justa
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

171. Processo: 1.14.000.000011/2016-14 Voto: 3487/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.
337-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  A Delegacia  da  Receita  Federal
informou que os créditos se encontram com exigibilidade suspensa,  aguardando resultado de
julgamento na esfera administrativa. Crime cuja tipificação depende da constituição definitiva do
crédito  tributário  (Súmula  Vinculante  nº  24  do  STF).  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

172. Processo: 1.14.000.000713/2016-06 Voto: 3474/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP). Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A Receita Federal do Brasil informou que o processo fiscal
vinculado à RFFP foi parcialmente impugnado pelo contribuinte e a fração não impugnada foi
transferida para outro processo, objeto de parcelamento formalizado em 11/02/2016. Os créditos
previdenciários se encontram com exigibilidade suspensa, eis que parte aguarda julgamento da
impugnação  interposta  pelo  contribuinte  e  os  DEBCADs  remanescentes  encontram-se
parcelados.  Quanto  aos  créditos  parcelados,  aplicação  do  enunciado  nº  191  desta  2ª  CCR.
Quanto aos créditos pendentes de análise da instância recursal, inexistem nos autos elementos
aptos a indicar a materialidade delitiva, uma vez que não houve formal constituição de crédito e,
por conseguinte, nem consumação do crime de sonegação de contribuição previdenciária. Crime
material.  Súmula  Vinculante  nº  242  do  STF.  Ausência  de  justa  causa  no  momento  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

173. Processo: 1.14.000.001107/2015-19 Voto: 3426/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Crime de desobediência (CP, art.  330) praticado por ex-
presidente de empresa de sociedade anônima, que não cumpriu a ordem judicial de reintegração
de empregados. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Ofício encaminhado pelo Juízo
do Trabalho informando o cumprimento da decisão judicial por parte dos responsáveis legais da
empresa. Embora com atraso, a determinação restou devidamente cumprida. Ausência de dolo.
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Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

174. Processo: 1.14.000.002672/2015-01 Voto: 4148/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  contra  a  ordem tributária  e  lavagem de
capitais  (Lei  n°  8.137/90,  art.  1°e  Lei  nº  9613/98).  Fatos  relatados  em  RIF  noticiando
movimentações  financeiras  atípicas  por  parte  das  empresas  investigadas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Oficiada,  a  Receita  Federal  declarou que não foram
localizadas ações fiscais encerradas ou em andamento em face das pessoas físicas e jurídicas
citadas no RIF. Inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários (Súmula Vinculante
nº 241 do STF). Cópia do referido RIF foi encaminhada a um dos ofícios criminal residual da
PR/BA, uma vez que consta nos autos indícios que o delito de lavagem de dinheiro decorreu de
outros crimes que não financeiros, os quais já estão sendo apurados em ação criminal. Falta de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal em face de eventual delito de natureza
fiscal, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. Homologação do arquivamento.

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

175. Processo: 1.14.004.000802/2016-12 Voto: 3612/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  efetuada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  informando  a
possível  ocorrência  do  crime  de  racismo  em  site  (art.  20  da  Lei  n°  7.716/89).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que não houve nenhuma conotação racista no
conteúdo publicado. No referido site há apenas reformulação dos personagens infantis, dando
ênfase ao lado obscuro ou negro dos desenhos animados. Não configuração do crime previsto no
art.  20  da  Lei  n°  7.716/89.  Atipicidade  da  conduta  no  caso  concreto.  Homologação  de
arquivamento.

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

176. Processo: 1.14.006.000180/2015-13 Voto: 3445/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171), consistente no recebimento indevido
de benefício previdenciário por terceira pessoa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Concessão de benefício de prestação continuada. Impossibilidade de saque do benefício pois
na sentença que o outorgou havia representante legal, pessoa desconhecida pelo beneficiário.
Constatação de erro material na sentença. Retificação do erro por meio de nova sentença que
excluiu o representante legal e atualizou os dados do beneficiário junto ao INSS. Houve liberação
dos valores não sacados. Ausência de indícios da prática de 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 Dr. José Bonifácio
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Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

177. Processo: 1.15.000.002657/2015-18 Voto: 3655/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de possível ocorrência de falsidade ideológica (CP,
art. 299) praticado por particular em detrimento do Programa Minha Casa Minha Vida, gerido pela
CEF. A particular relatou não ter obtido o recebimento de aluguel assistencial pago pelo Município
de Aquiraz-CE, que lhe seria devido após o desabamento da unidade residencial em que morava.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A Secretaria do Trabalho e Assistência Social
do município esclareceu que o pagamento do aluguel social não ocorreu por ter sido constatado,
após o recebimento de denúncia anônima, ser a particular proprietária de imóvel residencial, que
se encontrava alugado a terceira pessoa, estando fora do âmbito de beneficiários do programa.
Não restou demonstrada a prestação de qualquer informação falsa ou a omissão na prestação de
informações  pela  investigada.  Embora  a  interessada  seja  proprietária  de  um  imóvel,
aparentemente de pequeno porte, que se encontra alugado por R$ 160,00, em momento algum
declarou à Caixa Econômica Federal ou à própria municipalidade não ser proprietária de imóvel,
ou omitiu tal informação não obstante exigida. Conforme Boletim de Informações Cadastrais, a
investigada foi indagada sobre a renda, composição de sua família e condições de sua residência,
tendo informado o endereço da unidade habitacional na qual residia, que inclusive veio a desabar.
Investigada  que  apresenta  baixo  grau  de  escolaridade.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

178. Processo: 1.15.002.000076/2016-11 Voto: 3629/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Compulsando  os
depoimentos  acostados,  constata-se que,  embora existam divergências  entre  os  depoimentos
prestados pelas duas testemunhas, não existem elementos que sejam capazes de atestar qual
das  testemunhas  efetivamente  mentiu.  O  Juiz  trabalhista,  ao  julgar  o  feito,  decidiu  pelo  seu
deferimento, porque a versão apresentada pelo Reclamante, e corroborada pela sua testemunha,
se mostrou a mais crível, no entender do julgador. Entendimento de que, para a configuração do
crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que
ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Inexistência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

179. Processo: 1.15.002.000083/2016-12 Voto: 3446/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de tentativa de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º c/c art.
14, II). Narra a noticiante que ex cunhada está pleiteando reconhecimento de união estável com
seu irmão falecido com o intuito de fraudar o INSS e receber pensão por morte.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Noticiante informa que as provas apresentadas nos autos
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do processo cível não são atuais e algumas inverídicas. Reconhecimento ou não do vínculo de
união estável será objeto de discussão no processo instaurado com esse objetivo no âmbito cível.
Ausência de indícios da prática de 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

180. Processo: 1.15.002.000089/2016-81 Voto: 3673/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Compulsando  os
depoimentos  acostados,  constata-se que,  embora existam divergências  entre  os  depoimentos
prestados pelas duas testemunhas, não existem elementos que sejam capazes de atestar qual
das  testemunhas  efetivamente  mentiu.  O  Juiz  trabalhista,  ao  julgar  o  feito,  decidiu  pelo  seu
indeferimento, porque a versão apresentada pelo reclamado, e corroborada pela sua testemunha,
se mostrou a mais crível, no entender do julgador. Entendimento de que, para a configuração do
crime em questão, é necessário que haja divergência entre a declaração da testemunha e o que
ela efetivamente sabe sobre os fatos, o que não restou demonstrado nos autos. Inexistência de
justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

181. Processo: 1.16.000.001201/2016-84 Voto: 3463/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Vítima compareceu à Delegacia de Polícia para informar que, ao
tentar efetuar operação de saque em agência da CEF, percebeu que havia um objeto metálico
impedindo a retirada das cédulas. Possível crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, §4º, II).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. A CEF informou não haver, em
seus registros, informações acerca do objeto metálico e que não houve prejuízo à empresa em
decorrência dos fatos. Impossibilidade de identificação do autor do delito. Ausência de indicação
de  um  possível  suspeito.  As  informações  colhidas  no  curso  das  investigações  que  não
acrescentaram dados necessários à elucidação dos fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva
e de diligências capazes de alterar o panorama probatório. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

182. Processo: 1.16.000.001256/2016-94 Voto: 3464/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de furto mediante fraude (CP, art.  155, §4º, II).  Instalação de
dispositivo  eletrônico  (chupa-cabra)  em  terminal  de  autoatendimento  da  Caixa  Econômica
Federal.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A CEF informou ter
reembolsado  o  correntista  recebendo,  em seguida,  o  mesmo valor  apreendido  nestes  autos.
Impossibilidade  de  identificação  do  autor  do  delito.  Ausência  de  indicação  de  um  possível
suspeito.  As  informações colhidas  no curso  das investigações que não acrescentaram dados
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necessários  à  elucidação  dos  fatos.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências
capazes  de  alterar  o  panorama probatório.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

183. Processo: 1.16.000.001516/2016-21 Voto: 3634/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Representante  relatou  que  vem sendo realizada  a  subtração  fraudulenta  de
valores  depositados  em  sua  conta  mantida  na  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). CEF esclareceu que houve instauração de procedimento
interno para apurar os fatos e acrescentou que a empresa pública não assumiu o prejuízo, pois as
operações foram realizadas com o cartão do titular  da conta.  Não foram colhidos indícios de
fraude nas transações eletrônicas. Tendo em vista que os saques foram realizados com o próprio
cartão do correntista, sem a ocorrência de fraude aplicada contra a empresa pública, e que o
representante não indicou os possíveis responsáveis pelo uso de seu cartão, mostra-se inviável a
identificação  da  autoria  e  materialidade  no  caso.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

184. Processo: 1.18.002.000311/2015-53 Voto: 3475/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível desvio monetário de valores por ele depositados em
Agência  da  Caixa  Econômica  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Oficiada, A Agência da CEF em Luziânia/GO informou que ressarciu o valor de R$ 278,00 ao
representante, aduzindo que este deve ter sido vítima de golpe da troca de envelope e a agência
não possuía as imagens do horário da transação. Impossibilidade de identificação do autor do
delito. Ausência de indicação de um possível suspeito. Inexistência de indícios de autoria delitiva e
de diligências capazes de alterar o panorama probatório. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

185. Processo: 1.20.000.001717/2015-15 Voto: 3373/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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.  Os  trabalhadores  não  relataram  jornadas  de  trabalho  excessiva.  Não  se  constatou
cerceamento à liberdade de locomoção e não havia impedimento a deixar a propriedade em razão
de dívida.  Não foi,  portanto,  necessário  o  resgate  de trabalhadores.  As  infrações trabalhistas
foram devidamente consignadas em dezesseis autos de infração e a empregadora firmou termo
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de  ajustamento  de  conduta  com  o  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  tendo  por  objeto  a
regularização  das  infrações.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

186. Processo: 1.20.000.001720/2015-39 Voto: 3384/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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.  Os  trabalhadores  não  relataram  jornadas  de  trabalho  excessiva.  Não  se  constatou
cerceamento à liberdade de locomoção e não havia impedimento a deixar a propriedade em razão
de dívida.  Não foi,  portanto,  necessário  o  resgate  de trabalhadores.  As  infrações trabalhistas
foram devidamente consignadas em três autos de infração. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

187. Processo: 1.22.000.000775/2016-38 Voto: 3498/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330)  praticado  pelo  responsável  legal  de
empresa consubstanciado no não fornecimento de informações requisitadas sobre empregada
nos autos  de  processo trabalhista.  Revisão  de arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).  Juntada
documentação aos autos informando o cumprimento da decisão judicial por parte do responsável
legal da empresa. Embora com atraso, a determinação restou devidamente cumprida. Ausência
de dolo. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

188. Processo: 1.22.000.001670/2016-04 Voto: 4117/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (CP, art.
356). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia oriunda da 35ª Vara do Trabalho
de  Belo  Horizonte  informando  que  advogada  deixou  de  restituir  os  autos  de  reclamatória
trabalhista.  Advogada  foi  intimada  via  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho.  Ausência  de
intimação pessoal. Houve restituição dos autos. Falta de justa causa para eventual ação 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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189. Processo: 1.22.000.002612/2014-28 Voto: 3979/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  lavagem  de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Movimentações
financeiras atípicas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Remetidos os autos à
Polícia  Federal  para  fins de instauração  de inquérito  policial,  os  autos  foram devolvidos com
sugestão de arquivamento,  tendo em vista  que após passagem pela  DELEFIN/SR/DPF/MG e
DRE/SR/DEPF/MG não foi possível colher indícios da prática de eventuais crimes antecedentes à
lavagem de dinheiro. Dentre os citados no RIF, duas pessoas possuem antecedentes criminais,
mas não há evidência de correlação dos crimes aos fatos ora investigados. Ausência de indícios
da  prática  de  crime  antecedente.  Inexistência  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, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

190. Processo: 1.22.013.000418/2015-40 Voto: 4005/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa  relatando  suposta  prática  do  crime  de  lavagem  de
dinheiro,  operações  simuladas  de  doações  com  o  propósito  de  repatriar  valores,  com  a
participação  de  organizações  não-governamentais  e  entidades  filantrópicas.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia genérica que não aponta elementos concretos que
demonstrem a prática dos crimes noticiados. Cientificado por duas vezes para que a notícia fosse
complementada, o representante quedou-se inerte. Ausência de elementos mínimos necessários
para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal  responsável  e  útil.  Homologação  do
arquivamento.

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

191. Processo: 1.22.024.000198/2015-25 Voto: 3553/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VIÇOSA/PONTE NOVA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  descumprimento  de  requisição  efetuado  por  Membro  do  Ministério
Público Federal a Prefeitura Municipal para instruir ação civil pública (Lei 7.347, art. 10). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ciência pessoal e inequívoca da referida ordem
por quem tinha o dever de cumpri-la não evidenciada nos autos. Ausência de justa causa para a
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

192. Processo: 1.23.000.000450/2016-18 Voto: 3420/2016 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 dos titulares do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em
relação  a  3  benefícios  previdenciários,  constatou-se  que  houve  a  realização  de  saques com
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cartão magnético; os beneficiários não possuíam procurador ou representante legal cadastrados
na  data  do  óbito;  e  sem renovação  de  senha.  Fatos  ocorridos  há  mais  de  11  (onze)  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

193. Processo: 1.23.000.002540/2015-62 Voto: 3606/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime do art. 241-A da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da
Criança e do Adolescente  ECA). Divulgação de vídeo pornográfico envolvendo adolescente, por
meio da Internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Oficiada, a Coordenadoria
de TI e Comunicações da PR/PA esclareceu que o vídeo já havia sido removido pelo site. Ouvida,
a vítima apontou dois possíveis responsáveis pela divulgação do vídeo. Notificados, os apontados
como autores do fato prestaram declarações e negaram a acusação. Um dos indicados contava
com 15 (quinze) anos de idade à época da divulgação do vídeo, o que configuraria ato infracional.
A despeito de existir  o printscreen, apto a comprovar a materialidade do crime, a busca pela
autoria restou infrutífera. O vídeo foi removido e a divulgação ocorreu em 2009, o que dificulta a
adoção de medidas com vistas a definir a autoria. As pessoas indicadas pela vítima apresentaram
declarações coerentes. Inexistência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de
alterar o panorama probatório. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

194. Processo: 1.23.002.000078/2016-20 Voto: 3495/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SANTAREM-PA

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

Ementa: Notícia de fato.  Informações sobre possível  descumprimento de Termo de Ajuste de Conduta.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representante informou que o termo vem
sendo descumprido por pessoas de identidade ignorada que permitem o trânsito de animais de
grande porte na região e a ocorrência de queimadas. Alegação genérica. Presente notícia não
trata de matéria criminal ou ambiental. Tem por objetivo notificar sobre o possível descumprimento
do TAC. Vinculação a esta 2ª CCR realizada equivocadamente. Necessidade de arquivamento do
presente feito para que se possa efetuar  a correção da autuação no sistema e instituir  novo
procedimento. Instauração de nova notícia de fato vinculada à PFDC. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

195. Processo: 1.25.008.000186/2016-78 Voto: 3469/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-
A).  Segundo relata  o  representante,  seu  vizinho  estaria  contrabandeando cigarros  de  origem
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estrangeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Feitas diligências preliminares no
endereço indicado,  a  narrativa  dos fatos  se  revelou  incondizente  com a  realidade.  O veículo
apontado como o utilizado para a entrega da mercadoria não foi encontrado nas proximidades do
local. Ausência de indícios mínimos de materialidade e de autoria, não havendo elementos de
informação suficientes para oferecimento de denúncia ou para novas diligências complementares.
Homologação do arquivamento.

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

196. Processo: 1.25.008.000222/2016-01 Voto: 3470/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime de contrabando (CP, art. 334-A). Denúncias de que
determinadas pessoas estariam envolvidas com a comercialização de cigarros contrabandeados
na  cidade  de  Piraí  do  Sul.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.
Segundo o agente investigador Nenhuma das referidas pessoas possui registro de antecedentes
criminais na Rede Infoseg. Não há registro de passagem, no último ano, do veículo de placas
AZK-0257 no sistema Sinevem. Durante o período que estivemos em diligência na cidade de Piraí
do  Sul/PR,  não  presenciamos  qualquer  ato  que  comprove  a  comercialização  de  cigarros  de
origem  ilícita  nos  endereços  citados  nas  denúncias.  Ausência  de  indícios  mínimos  de
materialidade e de autoria, não havendo elementos de informação suficientes para oferecimento
de denúncia ou para novas diligências complementares. Homologação do arquivamento.

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

197. Processo: 1.25.008.000664/2015-69 Voto: 3648/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), consistente no
recebimento indevido do benefício de auxílio reclusão após a soltura do instituidor. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A beneficiária compareceu ao INSS e comunicou a soltura
do  instituidor.  Também informou  que  continuou  recebendo  o  benefício  porque  achava  que  o
mesmo era devido até que vencesse a declaração de cárcere apresentada. Recebimento indevido
de 03 parcelas.  O dolo específico do tipo do estelionato resta caracterizado quando há plena
consciência  da conduta praticada,  e  ainda  a finalidade de obter  para  si  vantagem ilícita,  em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, ou qualquer
outro  meio  fraudulento,  o  que  não  ocorreu  no  presente  caso,  pois  a  investigada  realmente
acreditava que possuía o direito ao amparo social, em virtude do período imposto na declaração
de  cárcere  apresentada.  O  próprio  INSS  afirmou  na  exordial  de  ação  de  cobrança  que  a
beneficiária não agiu de má-fé, não havendo que se falar em responsabilização penal. Montante
recebido  indevidamente  já  consta  inscrito  em  Dívida  Ativa.  Ausência,  no  caso  concreto,  de
conduta fraudulenta ou ardil. Inexistência 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

198. Processo: 1.28.000.000464/2016-55 Voto: 3441/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171), praticado por meio da rede mundial de
computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A noticiante informou que foi
enganada através de rede social por pessoa que dizia ser de outra nacionalidade, e com isso
enviou-lhe endereço e foto do RG. Fatos relatados não apresentam qualquer elemento indicativo
da ocorrência de crime. Injustificável remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para o
prosseguimento da persecução penal.  Arquivamento que não gera coisa julgada,  podendo as
investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do
arquivamento.

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

199. Processo: 1.28.000.000698/2016-01 Voto: 3627/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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  01  cédula  falsa  de  R$  100,00  (cem  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 o frentista não anotou a placa do veículo utilizado e o
posto de combustível não possuía sistema de monitoramento à época do fato. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

200. Processo: 1.29.000.003323/2015-76 Voto: 3485/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de omissão de socorro por parte de policial federal. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Noticiante  informou que foi  assaltada no campus da
UFRGS e que foi procurar ajuda na polícia federal que fica nas dependências da universidade, o
policial federal teria ignorado seu relato quanto ao assalto e impedido que chamasse a polícia
militar. UFRGS encaminhou ofício informando que consta sim o registro da ocorrência no livro do
plantão de segurança universitária e que teria sido lavrada pelo vigilante. Não houve participação
de policial  federal mas sim de servidor da UFRGS. Ausência de indícios da prática de 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

201. Processo: 1.29.002.000013/2016-61 Voto: 3663/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-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). Constatou-
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se  que  houve  a  realização  de  saques  com  cartão  magnético;  o  beneficiário  não  possuía
procurador ou representante legal cadastrado na data do óbito; e sem renovação de senha. Fatos
ocorridos há quase 11 (onze)  anos (último saque em 06/06/2005).  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

202. Processo: 1.29.002.000074/2016-28 Voto: 4068/2016 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 5 (cinco) segurados, verifica-se que os últimos saques
ocorreram há mais de 12 anos. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de
12 (doze) anos da data da última percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal (CP,
art.  107,  IV).  2)  Em relação  a  1  (um)  caso,  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 4 (quatro) segurados, houve
apenas o saque irregular de até 3 (três) benefícios. Orientação nº 04 desta CCR. Ausência de
Dolo. 4) Com relação a 3 (três) benefícios os autos serão remetidos para a PRM de BENTO
GONÇALVES/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 do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

203. Processo: 1.29.003.000138/2016-81 Voto: 3363/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de racismo e xenofobismo, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89,
praticado por meio da rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Fatos  relatados  de  forma  resumida,  vaga  e  genérica  que  não  apresenta  qualquer
elemento indicativo da materialidade delitiva.  Nenhuma postagem com teor preconceituoso foi
encontrada no perfil da rede social do investigado. Injustificável remessa dos autos ao Ministério
Público Estadual para o prosseguimento da persecução penal. Arquivamento que não gera coisa
julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

204. Processo: 1.29.003.000220/2016-13 Voto: 3982/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia de Fato. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos
após o óbito da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Período
recebido indevidamente foi de dezembro/2011 a novembro/2012. Valor originalmente devido seria
de R$ 9.107,76. Banco privado restituiu a quantia de R$ 8.440,15 referente ao saldo existente na
conta  em  nome  da  segurada.  Valor  indevidamente  pago  foi  restituído  praticamente  em  sua
integralidade.  Autoria  dos saques indevidos não restou identificado pelo  INSS.  Realização de
saques  com  cartão  magnético.  Beneficiário  não  possuía  procurador  ou  representante  legal
cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de  renovação  da  senha.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

205. Processo: 1.29.003.000350/2016-48 Voto: 4274/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-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 da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Período
recebido indevidamente foi de julho/2007 a outubro/2007. Valor devido seria de R$ 13.029,06.
Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiário  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de  renovação  da  senha.  Fatos
ocorridos  há  quase  9  (nove)  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

206. Processo: 1.29.003.000355/2016-71 Voto: 4275/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-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 da titular do benefício. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Período
recebido indevidamente foi de agosto/2007 a novembro/2007. Valor devido seria de R$ 2.835,14.
Realização  de  saques  com  cartão  magnético.  Beneficiário  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado  na  data  do  óbito.  Ausência  de  renovação  da  senha.  Fatos
ocorridos  há  mais  de  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

207. Processo: 1.29.004.001300/2015-97 Voto: 3353/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
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Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  sigilosa.  Possíveis  irregularidades  em  financiamento  do
PROAGRO  Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (seguro agrícola), em especial pela
elaboração de laudos por pessoas impedidas de fazê-lo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62-IV).  Os  autos  se  compõem,  basicamente,  de  2  notícias  eletrônicas  com  conteúdo
semelhante, mas restou evidenciado que os dois noticiantes são na verdade uma única pessoa,
sendo que a falta de maiores dados de identificação e a ausência de informação sobre o meio
pelo qual se possa contatá-la de modo a obter elementos minimamente comprobatórios dos fatos
noticiados  caracterizam  o  anonimato  da  notícia-crime.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

208. Processo: 1.30.001.000750/2016-52 Voto: 3511/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62,  IV).  1)  Em relação a 8 (oito)  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 2  (dois)  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. Homologação do arquivamento.

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

209. Processo: 1.30.001.005995/2015-95 Voto: 4215/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, art. 155), tendo em vista o desaparecimento de token
de certificação digital de servidora lotada no Instituto Fernandes Figueira  FIOCRUZ. Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  preliminares.  A  última  vez  em  que  a
funcionária utilizou o dispositivo foi em 05/10/2015, porém, somente comunicou o possível furto
em 30/11/2015. A FIOCRUZ informou que o setor em que a servidora está lotada não possui
sistema de câmeras. Informou, ainda, que foi feita a revogação do certificado digital, bem como a
emissão de novo  registro,  estando a servidora de posse de novo certificado.  As informações
colhidas no curso das investigações não acrescentaram dados necessários  à  elucidação  dos
fatos. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de alterar o panorama
probatório. Homologação do arquivamento.

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

210. Processo: 1.30.007.000010/2016-66 Voto: 3834/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta prática do crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil
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Pública). Possível omissão no fornecimento de dados indispensáveis instrução de inquérito civil,
por  parte  de  Prefeito  Municipal.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC 75/93).  O Prefeito
esclareceu que devido a uma Reestruturação Administrativa, no qual foi aprovado o novo Plano
de Cargos e Salários, bem como, da própria Reestruturação Administrativa houve um atraso nos
esclarecimentos a serem prestados. Informação de que as requisições foram atendidas. Ausência
de dolo. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

211. Processo: 1.30.014.000010/2015-96 Voto: 3444/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ANGRA DOS REIS-RJ

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

Ementa: Processo  Administrativo  visando  a  reconstituição  de  auto  judicial  instaurado  para  apurar  a
possível ocorrência de estelionato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Durante
realização de inventário foi detectado que os autos de inquérito desapareceram. Realização de
diligências.  Delegacia de Polícia Federal  remeteu alguns despachos e partes desconexas dos
autos. Ineficiência da tentativa de reconstituição. Antiguidade dos fatos. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

212. Processo: 1.31.000.000890/2012-70 Voto: 3597/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Inquérito Civil Público. Suposto crime de sonegação fiscal (Lei 8.137/1990, art. 1°) consistentes na
aquisição  de  mercadorias  por  empresas  localizadas  na  área  de  livre  comércio  e  que
posteriormente as transferem para fora do município sem o recolhimento dos tributos devidos.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Receita Federal  informou que a partir  da
vigência da Lei 12.350/2010, em seu art. 59, houve a perda de interesse fiscal nas operações de
transferência de mercadorias da área de livre comércio. As empresas sujeitas às apurações pelo
regime não cumulativo perderam o benefício da alíquota de 0% na aquisição dessas mercadorias
na área de livre  comércio,  o  que impede a ocorrência  do ilícito  tributário  federal.  Crime cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do
STF). Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

213. Processo: 1.31.001.000002/2016-32 Voto: 4214/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM-RO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação.  Relato  de  que  empresas  de  Rondônia
estariam  abrindo  filiais  na  cidade  de  Guajará-Mirim  para  comprar  mercadorias  isentas  de
impostos, revendendo-as, posteriormente, em outras cidades fora da área de livre comércio por
um preço bem mais baixo, tornando a competição injusta. Possível crime de sonegação fiscal (Lei
8.134/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Oficiada, a Receita Federal de
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Guajará-Mirim informou que empresas sediadas na área de livre comércio gozam de benefícios
fiscais, sendo tal benefício condicionado a procedimentos fiscais. Não apontou, porém, nenhuma
situação específica de possível  descumprimento de tais procedimentos. A Receita Federal  em
Porto  Velho  informou  a  existência  de  investigação  de  várias  empresas  pelos  motivos
apresentados na representação,  não  possuindo,  ainda,  indícios suficientes  que  comprovem a
materialidade do crime de sonegação fiscal. Ausência, até o presente momento, de elementos
concretos que indiquem quais empresas atuam nos moldes fraudulentos indicados na denúncia.
Necessário  aguardar  o  término  das  investigações  promovidas  auditores-fiscais  da  Receita
Federal. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

214. Processo: 1.33.000.002238/2015-68 Voto: 3609/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de fato. Investigação sobre assédio moral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62
IV).  A legislação  nacional  não  tipifica  o  crime de assédio  moral.  Nada obstante  a  prática  de
assédio moral poder ser motivo de punição no âmbito do direito administrativo e trabalhista, ela
não  poderá  ser  objeto  de  persecução  penal,  em  respeito  ao  princípio  da  reserva  legal.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

215. Processo: 1.33.000.002515/2013-71 Voto: 3818/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposta  prática do  crime previsto  no art.  337-A do  CP.
Suprimir  ou  reduzir  contribuições  previdenciárias  em  razão  de  não  ter  anotado  vínculo
empregatício  do  empregado  na  Carteira  de  Trabalho  de  Previdência  Social.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Reconhecimento posterior do vínculo trabalhista pela
Justiça do Trabalho. Inexistência de dolo contemporâneo à suposta conduta delitiva por parte do
investigado, que pautava sua conduta na crença de que não havia o vínculo trabalhista na relação
de prestação de serviços que mantinha com o empregado/reclamante. O investigado sustentava
que os contratos de taxistas possuem relação de natureza civil, instituída pela lei nº 6.094/74.
Ausência  de  crédito  tributário  constituído  (Súmula  Vinculante  nº  24,  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

216. Processo: 1.34.001.000837/2016-81 Voto: 3836/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Noticiante informou que pesquisou sobre determinada pessoa e descobriu que
ela é investigada por fraudes nos Estados Unidos e teria um apartamento no prédio mais caro de
São Paulo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Notícia genérica e desconexa, que
não apontou elementos mínimos que comprovem a prática de qualquer crime. Cientificado, o
representante quedou-se inerte. Ausência de elementos mínimos necessários para dar ensejo e
instruir uma investigação criminal responsável e útil. Homologação do arquivamento.

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

217. Processo: 1.36.000.000600/2015-54 Voto: 4008/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

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). Diligências. Inquirido,
o responsável pelo pagamento asseverou que tinha em sua posse duas notas de R$ 100,00 (cem
reais),  repassando ao frentista uma das cédulas, momento em que fora alertado da falsidade,
razão pela qual entregou a outra nota, que era autêntica. Informou, ainda, ser proprietário de
padaria, local em que recebera a nota contrafeita de cliente incerto, mas que somente soube de
sua falsidade quando do abastecimento do automóvel. Ausência de lastro probatório mínimo apto
a demonstrar a autoria do crime ou a participação dolosa do portador da nota. Ausência de justa
causa.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

218. Processo: 1.36.001.000109/2016-02 Voto: 3622/2016 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.  Beneficiário não possuía procurador ou representante legal
cadastrado na data do óbito. Ausência de renovação da senha. Fatos ocorridos há 9 (nove) 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Homologação parcial de Arquivamento

219. Processo: 1.05.000.000055/2016-53 Voto: 4017/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E
SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTS. 168-A E 337-A). REVISÃO
DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  AINDA  NÃO
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.  Notícia  de fato instaurada mediante
representação  do  TCE/PE  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita  e  de
sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 168-A e art. 337) imputados ao atual gestor do
município de Flores/PE, ocorridos no ano de 2013. 2. A Receita Federal informou a ausência de
ação  fiscal  em nome do  Município  de  Flores/PE  referente  ao  ano  de  2013,  mas  que  já  foi
programada abertura de ação fiscal para o segundo semestre de 2016. Informou, ainda, que o
Município teria aderido ao parcelamento especial de que trata a Lei n° 12.810/2013, incluindo
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todos  os  seus  débitos  até  a  competência  02/2013.  3.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento dos autos, por entender que a persecução criminal deverá ser iniciada
somente  após a  confirmação das  irregularidades constatadas pelo  TCE-PE e a  consequente
constituição definitiva de crédito tributário 4. O crime de sonegação de contribuição previdenciária
(art. 337-A, do CP) é de natureza material. A inexistência de constituição definitiva dos créditos
tributários impõe o arquivamento do feito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. 5. O crime do art. 168-
A, 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. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator Min. LUIZ FUX,
DJe  02/06/2011).  6.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

220. Processo: 1.15.000.001623/2014-25 Voto: 3800/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  OU  ESTELIONATO
CONTRA O INSS (ART. 168 OU ART. 171, § 3º, TODOS DO CP). MPF: ARQUIVAMENTO. (ART.
62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  HOMOLOGAÇÃO  PARCIAL.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  PARQUET  FEDERAL  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar a possível prática do crime de
apropriação indébita ou de estelionato (art. 168 ou art. 171, § 3º, todos do Código Penal), devido a
possível ocorrência do ajuizamento de ações em duplicidade de 03 seguradas e seu advogado,
objetivando  em  tese  o  recebimento  em  duplicidade  de  benefícios  previdenciários,  causando
prejuízo ao INSS. 2.  Consta nos autos que em relação a 02 seguradas não houve nenhuma
irregularidade no recebimento de seus benefícios previdenciários. Entretanto, no tocante a uma
segurada  houve  realmente  o  ajuizamento  em  duplicidade  de  ações  previdenciárias  e
consequentemente  o  duplo  pagamento  de  valores  referentes  ao mesmo benefício.  3.  Restou
comprovado que foi o advogado da segurada quem pleiteou indevidamente a segunda ação e
recebeu os valores a ela referentes. Em manifestação nos autos, o referido advogado isentou a
segurada de qualquer responsabilidade, tendo restituído os valores recebidos indevidamente ao
INSS.  4.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  apuratório  por
entender que com relação as seguradas não houve nenhuma irregularidade e como o advogado
restituiu os valores recebidos indevidamente não houve indício de conduta delituosa. 5. No atual
estágio da persecução criminal,  apenas seria admitido o arquivamento se ausentes elementos
mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas,  ou se existente demonstração inequívoca,
segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da punibilidade. Não é o caso
dos autos. 6. Como no caso em comento o advogado provavelmente se utilizou de artifício ardil
para recer o benefício previdenciário indevidamente em nome da segurada, ocasionando prejuízo
para o INSS. E mesmo tendo restituído os valores, tal conduta não desconfigura o tipo penal, uma
vez que existe indícios de dolo em fraudar o INSS.  6.  Diante da materialidade e indícios de
autoria, deve-se dar continuidade à persecução penal. Se, de fato, o investigado não cometeu o
ilícito penal, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer ponderação
acerca  da  existência  de  conduta  criminosa  e  da  autoria  do  crime,  somente  poderá  ser
demonstrada no curso da instrução criminal, quando se facultará a completa produção de provas,
submetidas ao contraditório e ampla defesa. 7. Homologação do arquivamento quanto as três
seguradas  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal quanto ao advogado.

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

221. Processo: 1.15.000.002490/2008-66 Voto: 3717/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC.
IV).  NECESSIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  ACOMPANHAR  O  PROCEDIMENTO  ATÉ  A  EFETIVAÇÃO  DO
PARCELAMENTO.  HOMOLOGAÇÃO  PARCIAL  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento
Administrativo instaurado para apurar o crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP,
art. 337-A). 2. A Receita Federal informou que 02 (dois) créditos se encontram com exigibilidade
suspensa, sendo que um está aguardando resultado de julgamento na esfera administrativa e o
outro crédito encontra-se parcelado nos termos da Lei nº 11.941/09 (Enunciado Nº 19, 2ªCCR).
Crime cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante
nº 24 do STF). 3. Quanto a 1 (um) crédito foi informado pela Receita Federal que é passível de
inclusão na modalidade de parcelamento do débito tributário mas que ainda não foi consolidado e
não há como prever, estimar ou afirmar quando a consolidação ocorrerá. 4. Em decorrência de
tais informações, a Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito. 5. A Lei
nº 12.382/11 acrescentou o § 1º ao art. 83 da Lei n° 9.430/1996, que estabelece: 'Na hipótese de
concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente
será  encaminhada  ao  Ministério  Público  após  a  exclusão  da  pessoa  física  ou  jurídica  do
parcelamento.'  6.  O  parcelamento  possui  as  fases  da  adesão,  consolidação,  negociação,
pagamento e liquidação. O momento em que se considera efetivado o parcelamento, para fins de
aplicação das benesses legais, é o da consolidação. 7. Conforme estabelece o § 2° do art. 1° da
Lei n.  11.941/09,  as dívidas objeto do pedido de parcelamento devem ser "consolidadas pelo
sujeito passivo" para se considerar suspensa a pretensão punitiva, razão pela qual é insuficiente a
adesão e o início do pagamento. 8. Diante da informação de que o parcelamento ainda não foi
consolidado,  não  há  que  se  falar  em suspensão  da  pretensão  punitiva,  sendo  necessário  o
acompanhamento do parcelamento, até que este seja efetivamente consolidado (Precedente STJ:
REsp 1235534/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/11/2015, DJe
17/12/2015).  9.  Homologação  de  arquivamento  em  relação  aos  créditos  com  exigibilidade
suspensa (DEBCADs nºs 37.043.110-3 e 37.043.111-1). Designação de outro membro do MPF
para acompanhamento do parcelamento em relação ao crédito pendente de consolidação (nº
37.043.109-0).

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

222. Processo: 1.26.001.000085/2014-68 Voto: 3850/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL
(LEI  8.137/90,  ART.  2º,  II).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  CRIME  MATERIAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.
DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. Procedimento Investigatório
Criminal instaurado a partir de acórdão do TCE/PE para apurar a suposta prática do crime de
sonegação fiscal (Lei 8.137/90, art. 2º, II) pela Empresa Petrolinense de Trânsito e Transporte
(EPTTC), em decorrência de ter deixado de recolher o ISS, IRPJ e IRRF que reteve de seus
prestadores de serviços. 2. Consta nos autos que houve parcelamento dos débitos referentes ao
ISS e IRRF junto à Secretaria Executiva da Receita do Município de Petrolina/PE. 3. No tocante
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aos tributos  de sua competência,  a  Receita  Federal  encaminhou ofício  informando que Após
análise  de  documentos  encaminhados,  verifica-se  que  o  relatório  do  TCE-PE  constante  no
processo TC nº 1280129-0, aponta uma possível sonegação na ordem de R$ 100.000,00 (cem mil
reais). Destarte, diante das Ações Fiscais já programadas pela DRF/Caruaru bem como daquelas
em  andamento,  os  indícios  de  infração  à  legislação  tributária,  apontados  em  relação  ao
contribuinte  em  epígrafe  não  se  enquadram  em  critérios  prioritários  para  realização  de
procedimento  de  fiscalização.  Informamos-lhe  também  que  não  foi  encontrado  nenhum
parcelamento  em  nome  da  empresa.  4.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento do feito  em razão da ausência  de elementos  mínimos acerca da materialidade
delitiva, pois inexiste crédito tributário efetivamente constituído, considerando o crime como de
natureza material. 5. O crime tipificado no art.  2º, II, da Lei nº 8.137/90 é de natureza formal,
caracterizando-se  pelo  não  repasse  ao  fisco  dos  tributos  descontados  de  terceiros  pelo
responsável tributário. O tipo penal não se refere a supressão ou redução do tributo, de modo que
é irrelevante  a  constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  6.  Precedentes  do  STF e  do  STJ
adotando esse mesmo fundamento - falta de exigência de supressão/redução de tributo ou de
qualquer outro resultado - para concluir que o delito previsto no art. 2º, I, da Lei nº 8.137/90 é
formal  (STF,  RHC nº  90532  ED/CE,  Tribunal  Pleno,  Rel.  Ministro  Joaquim  Barbosa,  DJe  de
06/11/2009; STJ, RHC 36.024/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 01/09/2015). 7. Em que pese a informação prestada pela RFB de que não possui prioridade
em fiscalizar a empresa diante do valor apurado, no mesmo ofício trouxe a referência de que
houve uma possível sonegação fiscal. Diante de tais indícios configurou-se as condutas previstas
no  tipo  penal-  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. A discussão administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal
aspecto. 8. Homologação do arquivamento com relação ao IRRF e ISS, devido ao parcelamento e
designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal
no tocante ao IRPJ.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

223. Processo: 1.11.000.000839/2015-01 Voto: 3560/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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 realizada na Sala de Atendimento ao Cidadão
informando que página em rede social exalta o nazismo. 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. Enunciado nº 50 desta 2ª CCR. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

224. Processo: 1.16.000.001107/2016-25 Voto: 3631/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de incitação ao crime (CP, art. 286), em razão de publicação de
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um vídeo em rede social, onde, supostamente, há incitação ao ódio, desobediência civil, além da
promoção de sonegação de impostos. Promoção de arquivamento que se recebe como Declínio
de Atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Para se falar em atribuição federal são necessários
dois requisitos: a previsão do tipo em tratado ou convenção internacional ao qual o Brasil tenha
aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro.
Precedente STF (ACO nº 1780/SC, DJe: 16/04/2013). O fato da conduta ter se dado por via da
rede  mundial  de  computadores,  não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da  Justiça  Federal.
Transnacionalidade da conduta não evidenciada. Aplicação do Enunciado nº 50 da 2ª Câmara.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

225. Processo: 1.20.000.000127/2016-56 Voto: 3961/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de crime contra a economia popular (art. 4ª, Lei 1.521/1951).
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento
como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Denúncia anônima informando a suposta prática
de usura pecuniária cometida por particular (agiota). Súmula nº 498 do STF: Compete a justiça
dos estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia
popular.  Enunciado  nº  37,  da  2ª  CCR.  Ausência  de  elementos  de  informações  capazes  de
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

226. Processo: 1.22.000.000105/2016-11 Voto: 3422/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UBERLANDIA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra a ordem econômica (Lei n° 8.176/91, art. 1°, I). Empresa
que  não  teria  enviado  à  ANP,  de  forma  tempestiva,  informações  sobre  sua  movimentação
financeira referente ao mês junho de 2013, conforme determinado pela legislação. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Enunciado n° 38 desta 2ª CCR: A persecução penal da
conduta  ilícita  de  adquirir,  distribuir  e  revender  combustíveis  em  desacordo  com  as  normas
estabelecidas no art. 1°, da Lei nº 8.176/91, não é da atribuição do Ministério Público Federal,
exceto quando houver interesse direto  e  específico  da União,  nos termos do art.  109,  IV,  da
Constituição Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do arquivamento como declínio
de atribuições. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

227. Processo: 1.26.001.000301/2015-56 Voto: 3352/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO
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Relator(a): Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Ementa: Notícia de Fato. Representante relata invasão do seu imóvel do programa Minha Casa Minha
Vida, por prestadora de serviços da Câmara Municipal de Petrolina. Arquivamento que se recebe
como 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  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

228. Processo: PRM/GRU-3000.2014.003683-5-INQ Voto: 4256/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. CRIME CONTRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA  (LEI  Nº  8.137/90,  ART.  1º)  E  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A).  CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A
ATRIBUIÇÃO  DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM  SÃO  PAULO.  1.  Inquérito  Policial
instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal
em Jundiaí/SP, comunicando a suposta prática dos crimes previstos no art. 337-A do CP e no art.
1º da Lei nº 8.137/90 por parte de representantes legais de determinada empresa privada, nos
anos de 2008 e 2009. 2. O Procurador da República oficiante em São Paulo/SP encaminhou os
autos à PRM de Guarulhos/SP, ao argumento de que, no período de 2008 a 2009, a empresa em
questão  estava  sediada  em  Mairiporã/SP,  alterando  sua  sede  para  São  Paulo  somente  em
23/03/2012. 3. O Procurador da República oficiante na PRM de Guarulhos/SP suscitou o presente
conflito de atribuições, ante a constatação de que, quando da constituição definitiva dos créditos
tributários, ocorrida em 2013, a sede da empresa já estava localizada em São Paulo. 4. A questão
deve ser resolvida à luz do art. 70 do Código de Processo Penal, que determina a competência do
Juízo do lugar em que se consumou o delito ou, na hipótese de tentativa, do lugar em que foi
praticado o último ato de execução. 5. Cuidando-se,  em uma análise preliminar, de fatos que
podem, em tese, configurar crime tributário/previdenciário de natureza material (Lei nº 8.137/90,
art. 1° e/ou CP, art. 337-A), a competência para processar e julgar o delito é do local onde houver
ocorrido  a  sua  consumação,  por  meio  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  sendo
irrelevante a mudança de domicílio fiscal do contribuinte (CC nº 120.850/BA, Terceira Seção, Min.
Marco  Aurélio  Bellizze,  DJe:  30/08/2012).  6.  Precedentes  da  2ª  CCR:  processo  nº  5005487-
30.2014.4.04.7208, 635ª Sessão, de 15/02/2016, unânime; processo nº 1.26.000.003311/2013-91,
613ª  Sessão,  de  15/12/2014,  unânime.  7.  No  caso,  consta  informação  de  que  os  créditos
tributários foram definitivamente constituídos em 27/08/2013, período no qual a empresa já estava
situada em São Paulo. 8. Pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuições e, no
mérito, por sua procedência para reconhecer a atribuição da Procuradoria da República em São
Paulo.

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 Dr. José Bonifácio Borges
de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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229. Processo: JF-BRI-0003367-62.2014.4.03.6130-
INQ

Voto: 4250/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  30  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº 75/93). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando
(CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 30 maços de cigarros de
procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a
comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância. Discordância
da Magistrada. 3. Na 108ª Sessão 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. 4. No presente caso, foram apreendidos 30
(trinta) maços de cigarros de origem estrangeira e não foi constatada a reiteração criminosa, o
que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  investigada.  5.
Insistência no arquivamento.

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

230. Processo: JF-BRI-0003621-35.2014.4.03.6130-
INQ

Voto: 4251/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  135  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº 75/93). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando
(CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de 135 maços de cigarros
de procedência estrangeira, desacompanhados da correspondente documentação fiscal, apta a
comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância. Discordância
do Magistrado. 3. Na 108ª Sessão 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. 4. No presente caso, foram apreendidos 135
(cento e trinta e cinco) maços de cigarros de origem estrangeira e não foi constatada a reiteração
criminosa, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta investigada.
5. Insistência no arquivamento.

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

231. Processo: JF/CE-0003129-93.2014.4.05.8100-
TC

Voto: 4248/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ
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Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  95  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA
LC Nº 75/93). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. INSISTÊNCIA
NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática de contrabando
(CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder dos investigados, de 95 maços de cigarros
de procedência estrangeira, desacompanhados da correspondente documentação fiscal, apta a
comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento dos autos por entender aplicável ao caso o princípio da insignificância. Discordância
do Magistrado. 3. Na 108ª Sessão 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. 4. No presente caso, foram apreendidos, no
total,  95  (noventa  e  cinco)  maços de  cigarros  de origem estrangeira  e  não  foi  constatada  a
reiteração  criminosa  dos  investigados,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como
insignificante a conduta ora analisada. 5. Insistência no arquivamento.

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

232. Processo: JF/CE-0006469-11.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 4263/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Particular que, no dia 22/01/2014, teria utilizado documento de identidade falso
para retirada de dinheiro na Caixa Econômica Federal. Suspeitas foram levantadas em razão de a
investigada ter tentado sacar o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) sem o uso do cartão da
conta.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Laudo  pericial  concluiu  pela
autenticidade  do documento  apreendido.  Ausência  de  elementos  mínimos aptos  a  justificar  a
persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

233. Processo: JF-FRA-0002913-02.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 4254/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DA TITULAR.  CP,  ART.  171,  §  3º.  MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV. SAQUE DE APENAS 3 (TRÊS) PARCELAS. ORIENTAÇÃO Nº 04 DA 2ª CCR. AUSÊNCIA DE
DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática
do crime tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, consistente no recebimento indevido de 3
(três) parcelas de benefício previdenciário, referentes às competências de janeiro a março/2006,
causando  ao  INSS  um  prejuízo  no  valor  original  de  R$  900,00  (novecentos  reais).  2.  A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na ausência de
dolo,  aplicando-se  ao  caso  a  Orientação  nº  04  da  2ª  CCR.  3.  O Juiz  Federal  discordou  da
promoção de arquivamento, entendendo inaplicável o princípio da insignificância nos casos de
estelionato previdenciário. 4. Afigura-se verossímil acreditar que o falecimento de qualquer pessoa
exige a realização de despesas com funeral, bem como a quitação de dívidas, por mínimas que
sejam, deixadas pelo segurado falecido, especialmente quando de origem simples. 5. No caso em
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apreço, verifica-se a ocorrência de apenas 3 (três) saques irregulares, sendo o primeiro referente
ao mês do óbito da segurada, ocorrido em 01/01/2006, totalizando R$ 900,00 (novecentos reais).
6. A respeito do tema, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF editou, em 27/11/2013, a
Orientação  nº  04,  recomendando  aos  membros  oficiantes  na  área  criminal  que  dispensem
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. Precedente da 2ª CCR: processo nº 5004350-82.2015.4.04.7206, 632ª Sessão,
de 23/11/2015, unânime. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

234. Processo: JF-RIB-0006197-51.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 4285/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  TENTATIVA  DO  CRIME  DE  FURTO  QUALIFICADO.  MPF:
ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO
JUIZ FEDERAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV).
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível tentativa do crime de
furto qualificado (CP, art. 155, §4°, I, II e IV, c/c art. 14, II), uma vez que os investigados teriam
tentado subtrair objetos (contador de cédulas, impressora autenticadora e parte de aparelho de ar-
condicionado) de uma agência da Caixa Econômica Federal que se encontrava desativada. 2. A
Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do Inquérito Policial com base no
princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF. 3. A
jurisprudência do STF considera como requisitos para aplicação do princípio da insignificância: (a)
a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento  e  (d)  a  inexpressividade  da  lesão
jurídica provocada. 4. Consta informação de que os investigados são reincidentes na prática de
crime dessa  natureza.  Dessa forma,  a  reiteração  delitiva  impede a aplicação  do princípio  da
insignificância penal, uma vez que é imprescindível não só a análise do dano causado pela ação,
mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar,
a prática de pequenos delitos (STJ, AgRg no AREsp 56194/rs, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
Quinta  Turma,  Dje  11/06/2012).  5.  No  mesmo  sentido,  precedente  da  2ª  CCR:  processo  nº
0000045-71.2016.4.05.8308, julgado na Sessão nº 639, no dia 31/03/2016, por unanimidade. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

235. Processo: JF-SOR-0004395-91.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 4252/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.
MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28 DO CPP C/C LC Nº
75/93, ART. 62, IV. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO
DA  CONDUTA  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR
PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório instaurado para
apurar a suposta prática do crime tipificado no art. 334 do CP, em decorrência da apreensão de
mercadorias estrangeiras, com estimativa de tributos não recolhidos no montante de R$ 3.336,93.
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2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento no princípio
da  insignificância.  Discordância  do  Magistrado.  3.  Notícia  de  reiteração  da  prática  delitiva.
Circunstância que não se revela penalmente irrelevante. 4. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª
CCR/MPF. 5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

236. Processo: SRPF-AP-00209/2013-INQ Voto: 4334/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR. INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS
NOS  ARTS.  218-A E  218-B  DO  CP CONTRA ADOLESCENTES INDÍGENAS.  REVISÃO  DE
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar  os  crimes  previstos  nos  arts.  218-A e  218-B  do  CP,  uma  vez  que  um homem  teria
assediado três adolescentes indígenas. Consta dos autos que o investigado teria se masturbado
na frente da casa onde se encontravam as adolescentes, bem como teria oferecido a elas até R$
1.000,00  para  fins  sexuais.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de
atribuições,  por  entender  que  o  presente  caso  não  é  de  competência  do  Ministério  Público
Federal,  aduzindo  que  a conduta  investigada  não atingiu  os  costumes indígenas e  a  cultura
tradicional de uma forma ampla. 3. A orientação da Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça
não deve ser aplicada de forma indistinta a todos os casos. É necessária a análise de cada caso
concreto com suas especificidades, para assim delimitar a atribuição para a persecução penal. 4.
A característica  étnica das adolescentes  indígenas e  a  aparente situação vulnerabilidade  das
vítimas, que estavam vivendo na cidade, distante de sua aldeia, pode ter sido determinante para a
prática das condutas ilícitas sob investigação. Há registro nos autos de que após o episódio as
vítimas teriam voltado a morar na aldeia de origem. 5. No atual estado das investigações, não é
possível concluir com segurança que os fatos não ocorreram em razão da cultura ou costume das
vítimas,  da  procedência  étnica  ou  da  situação  de  aparente  vulnerabilidade  das  adolescentes
indígenas.  As  circunstâncias  expostas  não  justificam  a  aplicação  indistinta  da  orientação  da
Súmula nº 140 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Não homologação do declínio e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução.

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

237. Processo: 1.25.008.000085/2016-05 Voto: 4257/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  7º,  II,  DA  LEI  Nº  8.137/90.
FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VINAGRE DE VINHO TINTO EM DESACORDO COM
A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR).
NÃO HOMOLOGAÇÃO.  PRESENÇA DE INTERESSE FEDERAL.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato autuada a partir
de Auto de Infração lavrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
comunicando suposta prática de crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, II),
uma vez que determinada pessoa jurídica teria produzido, engarrafado e comercializado vinagre

104



Ata da 649ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00212922/2016

de vinho tinto em desacordo com os padrões de identidade e qualidade físico-químico exigidos. 2.
O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições em favor do Ministério Público
Estadual, por não verificar ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União ou de entidades
federais. 3. Conforme art. 3º do Regulamento da Lei nº 7.678/88, compete ao MAPA, entre outras
coisas, registrar vinhos e derivados da uva e do vinho; classificar e padronizar as uvas, os vinhos
e  os  derivados  da  uva  e  do  vinho,  estabelecendo  os  padrões  de  identidade  e  qualidade;  e
inspecionar,  fiscalizar  e  controlar  sob  o  aspecto  higiênico-sanitário  e  tecnológico  os
estabelecimentos  de  vinhos  e  derivados  da  uva  e  do  vinho,  desde  a  produção  até  a
comercialização. 4. Assim, mostra-se evidente a competência federal, tendo em vista que houve
ofensa  a  interesse  da  União,  na  forma 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 dar continuidade à persecução penal.

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

238. Processo: 1.34.001.008123/2015-30 Voto: 4259/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, INC. V, DA
LEI  Nº  8.137/90).  SUPOSTA  VENDA  DE  MERCADORIA  SEM  A  EMISSÃO  DA
CORRESPONDENTE NOTA FISCAL. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO
Nº 32 DA 2ª CCR). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação
apresentada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão, comunicando a suposta prática de crime
contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, inc. V), tendo em vista a suposta venda de
mercadoria  (duas  camisetas)  sem a  emissão  da  correspondente  nota  fiscal.  2.  Promoção de
declínio  de atribuições ao Ministério  Público Estadual,  com amparo na ausência  de interesse
federal no feito. 3. Declínio inadequado. 4. A conduta de deixar de emitir notas fiscais implica
sonegação de tributo estadual (ICMS) e, concomitantemente, de tributos federais (PIS, COFINS,
IRPJ,  IRPF  e  Contribuições  Sociais).  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.29.010.000135/2015-77). 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro
membro do MPF para prosseguir na persecução penal, devendo comunicar os fatos à Receita
Federal para a devida apuração dos tributos eventualmente devidos.

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

239. Processo: 1.15.005.000160/2015-15 Voto: 3087/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP,
ART.  168-A.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  OMISSÃO  NO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Notícia  de  Fato
instaurada a partir de expediente do Ministério Público Estadual, dando conta da possível prática
do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art. art. 168-A do CP, por parte da
Prefeitura do município de Itapajé/CE. 2. O Procurador da República oficiante, considerando que a
diferença apurada concernente à omissão no repasse à Previdência Social representa o valor de
R$  2.292,70  e,  portanto,  inferior  ao  patamar  estabelecido  pelo  art.  20  da  Lei  nº  10.522/02,
promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do princípio da insignificância. 3. A
respeito da aplicação do princípio da insignificância nos crimes que atingem a Previdência Social,
a Suprema Corte vem reiteradamente decidindo que não há que se falar em reduzido grau de
reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de caráter supraindividual,
qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência financeira. 4. Precedentes: HC
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121964, RHC 117095, HC 98.021, HC 91.704, HC 102.550 e HC 107.041. 5. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime previsto no art. 168-A do Código Penal. 6. Não homologação
do arquivamento. Designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução
penal.

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

240. Processo: 1.34.003.000397/2013-07 Voto: 3793/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BAURU/AVARE/BOTUCA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62,
IV,  LC  Nº  75/93).  INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  criminal
instaurado para apurar a suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária
(CP, art. 337-A). 2. O Procurador da República oficiante, considerando que os valores suprimidos
somam a quantia de R$ 1.093,65, promoveu o arquivamento com fundamento no princípio da
insignificância. 3. Quanto à aplicação do princípio da insignificância nos crimes que atingem a
Previdência Social, não há que se falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez
que o delito abala bem jurídico de caráter supraindividual, qual seja, o patrimônio da Previdência
Social ou a sua subsistência financeira. Precedentes do STF (HC: 121964 SC, RHC 117095/SP,
HC  98.021/SC,  HC  91.704,  HC  102.550,  HC  107.041)  e  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.26.000.002990/2013-81,  632ª  Sessão,  de  23/11/2015,  por  maioria).  4.  Inaplicabilidade  do
princípio  da  insignificância  ao  crime  previsto  no  artigo  337-A  do  Código  Penal.  5.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

241. Processo: 1.34.021.000222/2015-35 Voto: 4332/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUNDIAI-SP

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTO  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. CP, ART. 168-A. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO
(LC Nº 75/93, ART. 62, IV). OMISSÃO NO REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a possível
prática do crime previsto no art.  168-A do CP, por parte de representantes legais de empresa
privada,  tendo  em  vista  que  a  Receita  Federal  apurou  o  não  repasse  de  contribuições
previdenciárias, cujo montante atualizado até 04/12/2015 era de R$ 2.374,19. 2. O Procurador da
República oficiante, considerando que o débito tributário não ultrapassa o limite de R$ 10.000,00,
promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do princípio da insignificância. 3. A
respeito da aplicação do princípio da insignificância nos crimes que atingem a Previdência Social,
a Suprema Corte vem reiteradamente decidindo que não há que se falar em reduzido grau de
reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de caráter supraindividual,
qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou a sua subsistência financeira. 4. Precedentes do
STF (HC 121964, RHC 117095, HC 98.021, HC 91.704, HC 102.550 e HC 107.041) e da 2ª CCR
(procedimento nº 1.15.005.000160/2015-15, 649ª Sessão, de 06/06/2016). 5. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância ao crime previsto no art. 168-A do Código Penal. 6. Não homologação
do arquivamento. Designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução
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penal.

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

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

242. Processo: 1.13.000.001435/2015-52 Voto: 4225/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de esbulho possessório. Relato de que dois
indivíduos teriam invadido terreno cuja posse o INCRA outorgou à determinada associação de
produtores rurais, bem como estariam ameaçando os assentados para saírem do local. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Circunstâncias fáticas narradas que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. A conduta delitiva não apresentou qualquer ameaça à titularidade da terra, que
continua  pertencendo  ao  INCRA.  Prejuízo  restrito  aos  particulares  que  tiveram  seus  lotes
invadidos. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (procedimento  nº
1.19.004.000138/2015-36, 641ª Sessão, de 08/04/2016, unânime). Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

243. Processo: 1.14.010.000035/2016-54 Voto: 4221/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por particular, comunicando que
estaria sendo agredida e sofrendo ameaças por parte de um ex-namorado. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fatos narrados que não apontam qualquer infração
penal em prejuízo a bem, serviço ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

244. Processo: 1.16.000.000739/2016-71 Voto: 4228/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando possível crime contra o sentimento religioso (CP, art. 208). Relato de
que um perfil da rede social facebook estaria comercializando estatuetas de personalidades da
igreja católica com suas roupas modificadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Incidência do Enunciado nº 50 da 2ªCCR: O fato de
a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, somente por este
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motivo,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  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  do  Distrito
Federal.

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

245. Processo: 1.20.004.000030/2016-11 Voto: 4333/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Voto-Vencedor.  Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  suposto  furto  de  cargas  praticado  por
indígenas aparentemente da etnia Xavante, em 29 de janeiro de 2016, no município de General
Carneiro/MT, após um acidente envolvendo um caminhão carregado de milho. Revisão de declínio
de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Fato que não decorre, direta ou indiretamente, de
disputa sobre direitos indígenas (posse de terras tradicionais ou de uma controvérsia de fundo
cultural,  religioso  ou social).  Ausência  de indicativos  de transindividualidade do ilícito  aptos a
atingir diretamente a organização social da comunidade indígena. 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  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do 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 Adonis Callou de Araújo Sá. Vencida a
relatora Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada.

246. Processo: 1.23.005.000009/2016-96 Voto: 4227/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada por particular, comunicando a
suposta prática de crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, IX, c/c art. 12,
III),  uma vez que  três farmácias privadas existentes  no município  de Água Azul  do Norte/PA
estariam comercializando medicamentos vencidos. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

247. Processo: 1.26.000.000825/2016-38 Voto: 4222/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão. Narra a noticiante que um indiano estaria ameaçando vazar fotos íntimas suas para
seus amigos na rede social facebook. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer infração penal  em prejuízo
direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de
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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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

248. Processo: 1.29.004.001367/2015-21 Voto: 4223/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
P.FUNDO/CARAZINHO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposta comercialização de medicamentos sem o registro do órgão competente
ANVISA (CP,  art.  273,  §  1º-B,  I),  por  meio  dos  Correios.  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar
a competência da Justiça Federal. Precedente do STJ e da 2ª CCR: CC nº 120.843/SP, Terceira
Seção,  DJe  27/03/2012;  Procedimento  MPF  nº  1.34.015.000046/2015-11,  620ª  Sessão,
11/05/2015, unânime. Inexistência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

249. Processo: 1.29.006.000433/2015-26 Voto: 4224/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIO GRANDE-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível recebimento irregular de licença para tratamento
de saúde por parte de militar de carreira do Exército Brasileiro. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 da 2ª CCR). Eventual crime militar. CPM, art. 9º, II, e. Ausência 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 Militar.

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

Outras deliberações(Declínio)

250. Processo: 1.15.002.000029/2016-69 Voto: 4243/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar o crime de falso testemunho, supostamente praticado no
curso de reclamatória trabalhista. CP, art. 342. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Constatação  de  que  não  houve  a  produção  de  prova  testemunhal  nos  autos  da  ação
trabalhista,  cingindo-se  as  provas  do  feito  unicamente  à  utilização,  na  condição  de  prova
emprestada,  dos depoimentos colhidos em outro processo. Ademais,  a sentença proferida na
Justiça do Trabalho determinou tão somente o envio das peças processuais ao Ministério Público
do  Trabalho,  com  o  intuito  de  apurar  possível  descumprimento  de  normas  regulamentares
trabalhistas por parte do empregador, não havendo menção à suposta prática do crime ora em
análise.  Ausência  de indícios  de materialidade delitiva.  Falta  de justa  causa para persecução
penal. Homologação do arquivamento. Remessa dos autos ao MPT.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
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arquivamento em relação ao crime do art.  342 do CP,  em razão da ausência  de indícios de
materialidade  delitiva,  e  determina  a  remessa  dos  autos  ao  MPT,  nos  termos  do  voto  do(a)
relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge.

Homologação de Arquivamento

251. Processo: DPF/CZS-00001/2016-IPL Voto: 4245/2016 Origem: SJUR/PRM-AC - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/CRUZEIRO DO
SUL

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de manifestação apresentada por um agente de segurança do
Tribunal de Justiça do Acre, comunicando que dois indivíduos não identificados arrombaram o
posto da Caixa Econômica Federal existente no local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Constatação de que a intenção dos suspeitos era sacar numerário em caixa eletrônico.
Não houve a subtração de qualquer bem da CEF, bem como não há sinais de que a porta da
agência da empresa pública federal tenha sido objeto de arrombamento. Materialidade delitiva
não evidenciada. Falta 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

252. Processo: DPF/DF-0413/2015-INQ Voto: 4230/2016 Origem: GABPR4-AHCL - 
ANSELMO HENRIQUE CORDEIRO
LOPES

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime  previsto  no  art.  10  da  Lei  nº  7.347/85.  Diretora  do  Centro
Nacional de Arqueologia  CNA/IPHAN teria descumprido requisições do Ministério Público Federal
para o fornecimento de dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que, embora a destempo, a investigada
prestou as informações solicitadas pelo MPF. Atraso que teria ocorrido em razão da ausência de
estrutura  adequada  do  CNA.  Ausência  de  indícios  de  dolo  em  desobedecer  à  requisição
ministerial.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Precedente  da  2ª  CCR
(procedimento nº 1.28.000.001511/2014-16, julgado na Sessão nº 617, no dia 06/04/2015, por
unanimidade). Homologação do arquivamento.

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

253. Processo: SR/DPF/MG-01977/2014-INQ Voto: 4219/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do CP, em razão de
atestado  médico  supostamente  falso  juntado  pela  parte  autora  de  determinada  reclamação
trabalhista,  com intuito  de  justificar  sua  ausência  em audiência  realizada  no  dia  14/04/2014.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o atestado apresentado é
verdadeiro. Investigado que realmente teria se consultado naquela data por se queixar de dor na
lombar. Ausência de elementos mínimos aptos a justificar a persecução criminal. Materialidade
delitiva não evidenciada. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

254. Processo: SRPF-AP-00277/2015-INQ Voto: 4238/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado. CP,
art. 171, § 3º. Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito
da titular,  no período de 07/2005 a 03/2006. Último saque indevido realizado em 05/04/2006.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de informações acerca de
representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  do  benefício.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação a justificar novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de mais
de 10 (dez) anos do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

255. Processo: 1.11.001.000076/2016-61 Voto: 4335/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Voto-Vencedor. Suposto crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações ou
espectro de radiofrequência. Art. 183 da Lei nº 9.472/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Relatório elaborado pela ANATEL, noticiando que a rádio comunitária operava no
município de Inhapi/AL, com transmissores de baixa potência (10 Watts). Interferência nos meios
de telecomunicações não registrada no caso concreto. Ausência de efetiva lesão ao bem jurídico
tutelado pela norma. Insignificância do potencial ofensivo da conduta investigada. Precedentes do
STF (HC nº 126.592/BA, 2ª Turma, DJe 29/4/2015; HC nº 122.507/ES, 1ª Turma, DJe 6/10/2014;
RHC nº 122.464 AgR/BA, 2ª Turma, DJe 8/8/2014) e da 2ª CCR (IPL nº 00414/2014, 640ª Sessão,
de 04/04/2016, unânime).  Falta de justa causa para dar prosseguimento à persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

256. Processo: 1.16.000.000709/2016-65 Voto: 4220/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de dano qualificado (CP, art. 163, III) em detrimento dos Correios,
uma  vez  que  o  vidro  de  um  dos  veículos  da  empresa  pública  foi  quebrado  por  pessoa
desconhecida. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de testemunhas e de
câmeras de filmagem no local onde ocorreu o fato delituoso. Inexistência de indícios mínimos de
autoria.  Inviabilidade  de  novas  diligências.  Falta  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 Dr. José Bonifácio
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Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

257. Processo: 1.16.000.000725/2016-58 Voto: 4262/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposto crime de roubo de encomendas que estavam
sendo entregues por um carteiro, no dia 12/11/2014, na região administrativa de Recanto das
Emas/DF.  CP,  art.  157,  §  2º,  II.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Os
criminosos, no momento da ação delituosa, mandaram o carteiro abaixar a cabeça, agindo de
forma  rápida.  Ausência  de  elementos  capazes  de  levar  à  elucidação  da  autoria  delitiva.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

258. Processo: 1.20.000.000037/2016-65 Voto: 4235/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art.  171, § 3º).  Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o
óbito da titular, ocorrido em 29/05/2007. Último saque indevido realizado em 01/04/2010. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências realizadas pelo INSS. Ausência
de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  do
benefício. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e
de linha plausível  de investigação a justificar  novas diligências,  considerando, em especial,  o
tempo  decorrido  de  mais  de  6  (seis)  anos  do  último  saque  efetuado.  Homologação  do
arquivamento.

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

259. Processo: 1.20.000.001651/2015-63 Voto: 4247/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando supostas irregularidades praticadas por administrador judicial nomeado
pelo Juízo da 7ª Vara Federal de Mato Grosso nos autos do processo nº 2002.36.00.007873-7.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Manifestação que embora indique inúmeras
controvérsias  referentes  à  administração  da  sociedade  empresária,  não  aponta,  de  forma
específica, nenhum fato criminoso supostamente praticado pelo administrador judicial. Existência
do processo nº 0007875-52.2002.4.01.3600 que acompanha e fiscaliza os atos do administrador.
Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

260. Processo: 1.23.000.000807/2016-68 Voto: 4239/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
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Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado. CP,
art. 171, § 3º. Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito
da titular, no período de 07/2009 a 03/2011. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV).  Infrutíferas  diligências  realizadas  pelo  INSS.  Ausência  de  informações  acerca  de
representante  legal  ou  procurador  habilitado  para  recebimento  do  benefício.  Inexistência  de
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação a justificar novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de mais
de 5 (cinco) anos do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

261. Processo: 1.25.000.001615/2016-02 Voto: 4264/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 40 da Lei nº 6.538/78, tendo em vista a violação de
correspondência  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  (EBCT).  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Processo  administrativo,  instaurado  no  âmbito  dos
Correios,  concluiu  pela  impossibilidade  de  definir  o  horário,  local  e  responsáveis  pelo  delito.
Ausência  de  indícios  mínimos 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

262. Processo: 1.26.000.003899/2015-45 Voto: 4242/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 337-A do CP, e no art. 1º, I,
da Lei nº 8.137/90. Particulares teriam promovido a alteração de contrato social de determinada
empresa, incluindo sócios falsos, possivelmente para perpetrar crimes contra a ordem tributária.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A mencionada alteração do contrato ocorreu
em  02/10/1997.  Notícia  de  que  foi  proposta  execução  fiscal  em  face  da  empresa  no  dia
29/05/2000. Pena máxima cominada aos delitos de 05 (cinco) anos de reclusão. Prescrição da
pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 12 (doze) anos da data dos fatos. CP, art.
109, III. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

263. Processo: 1.26.000.004043/2015-97 Voto: 4261/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  patrocínio  infiel  praticado  por  advogado  contratado  pela
noticiante. CP, art. 355. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de que o
advogado  foi  contratado,  sem ônus,  após  sentença  improcedente  nos  autos  do  processo  nº
0523469-17.2013.4.05.8300,  no  qual  pleiteava  auxílio-doença  ou  aposentadoria  por  invalidez,
tendo  ajuizado  dois  recursos  (inominado e  extraordinário)  na  defesa  da  causa.  Materialidade
delitiva não evidenciada, uma vez que não houve prejuízo à noticiante causado pelo advogado.
Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  criminal.  Homologação  do
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arquivamento.

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

264. Processo: 1.26.002.000569/2014-05 Voto: 4209/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARUARU-PE

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Caixa
Econômica Federal, comunicando a suposta prática do crime previsto no art. 168 do CP, uma vez
que a Prefeitura de Altinho/PE não estaria repassando à empresa pública os valores devidos em
razão da celebração de convênio que viabilizou a contratação de empréstimos consignados aos
servidores do referido município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Embora
a destempo, o município efetuou os repasses à CEF. Mera impontualidade no cumprimento das
obrigações que não configura o crime ora analisado. Ausência de indícios de dolo. Falta de justa
para prosseguir na 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

265. Processo: 1.29.014.000005/2016-85 Voto: 4234/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  ocorrência  do  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  CP.  Suposto
recebimento indevido de benefícios previdenciários, após o óbito do titular, no período de 11/2009
a 04/2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Restituição parcial dos valores
devidos  ao  INSS,  tendo  em vista  a  existência  de  saldo  remanescente  na  conta  do  falecido.
Ausência de indícios de dolo na prática delitiva. As parcelas referentes ao mês de novembro de
2009 eram parcialmente devidas, posto que o óbito ocorreu em 16/11/2009. Ademais,  não há
elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha plausível  de
investigação a justificar novas diligências, considerando, em especial, o tempo decorrido de mais
de 6 (seis) anos do último saque efetuado. Homologação do arquivamento.

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

266. Processo: 1.29.014.000057/2016-51 Voto: 4236/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado. CP,
art. 171, § 3º. Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o óbito
do titular,  no período de 10/2004 a 02/2005. Último saque indevido realizado em 04/03/2005.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Infrutíferas diligências realizadas pelo
INSS.  Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências, considerando, em
especial, o tempo decorrido de mais de 11 (onze) anos do último saque efetuado. Homologação
do arquivamento.

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

267. Processo: 1.30.001.000865/2016-47 Voto: 4246/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação apresentada perante a Sala de Atendimento
ao Cidadão, comunicando a suposta prática do crime previsto no art. 286 do CP, uma vez que
uma página da internet estaria divulgando métodos abortivos e comercializando medicamentos
destinados a provocar aborto. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatação de
que  o  site  é  de  domínio  estrangeiro,  pertencente  a  uma  organização  não  governamental
internacional  que  oferece  serviços  on-line  de  aborto  farmacológico  e  de  contracepção  para
mulheres.  Prática de aborto  que não é considerada crime nos países em que a organização
efetivamente atua.  Somente um caso concreto de eventual remessa de produtos abortivos ao
território nacional poderia, em tese, ser passível de persecução pelo MPF, o que não é o caso dos
autos. Homologação do arquivamento.

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

268. Processo: 1.30.001.000947/2016-91 Voto: 4240/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Encaminhamento de 10 (dez) casos de possíveis crimes de estelionato contra o
INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido de benefícios previdenciários após os óbitos dos
respectivos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Último saque indevido
ocorreu em 04/2008 (saque mais recente). Infrutíferas diligências realizadas pelo INSS. Ausência
de informações acerca de representante legal  ou procurador  habilitado para recebimento dos
benefícios. Lapso temporal que impossibilita a identificação dos recebedores. Ausência de indícios
de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Falta de
justa causa para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

269. Processo: 1.30.001.001073/2016-90 Voto: 4241/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de estelionato qualificado (CP,
art.  171, § 3º).  Recebimento indevido de valores referentes a benefício previdenciário, após o
óbito do titular, no período de 07/2010 a 08/2010. Último saque indevido realizado em 13/09/2010.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Infrutíferas diligências realizadas pelo INSS.
Ausência  de  informações  acerca  de  representante  legal  ou  procurador  habilitado  para
recebimento do benefício. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências, considerando, em
especial, o tempo decorrido de mais de 5 (cinco) anos do último saque efetuado. Homologação do
arquivamento.

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

270. Processo: 1.33.000.000391/2016-31 Voto: 4244/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155)  na  sede  da
Superintendência Regional da Pesca e Agricultura. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Não foram encontradas impressões digitais de eventuais suspeitos. Ausência de vigilantes e
câmeras de monitoramento no local. Inexistência de indícios mínimos de autoria. Inviabilidade de
novas  diligências.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

271. Processo: JF/SP-0004777-70.2012.4.03.6181-
APE

Voto: 3075/2016 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 DE RESISTÊNCIA (CP, ART. 329, §1°). NEGATIVA DE
PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART.  89,  LEI  9.099/95),  EM
RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS  EM CURSO CONTRA O ACUSADO.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  696  DO  STF.
CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  INSISTÊNCIA  NO  NÃO  OFERECIMENTO  DO  SURSIS
PROCESSUAL, POR FUNDAMENTO DIVERSO.1. Denúncia oferecida contra o acusado, como
incurso no crime previsto no art. 329, §1°, do CP, uma vez que teria se oposto à execução de ato
legal,  mediante  ameaça ou violência  exercida  contra  funcionário  competente  para  executá-lo,
sendo  que,  em razão  da  resistência,  o  ato  não  foi  executado.2.  O  MPF deixou  de  oferecer
proposta de suspensão condicional do processo, por entender que o acusado ostenta diversas
passagens criminais  em seu  nome,  sendo que  os antecedentes e  personalidade,  esta  última
voltada para a prática de ilícitos, indica que o benefício legal não é suficiente para coibir seu
comportamento. 3. A Juíza Federal considerou não restar demonstrada a presença de qualquer
das causas impeditivas para a concessão da suspensão condicional do processo ao acusado. 
4.  Conhecimento  da remessa  (Súmula  696  do  Supremo Tribunal  Federal).  5.  Conforme bem
ressaltado pela Juíza Federal, de acordo com informações criminais e as certidões de objeto e
situação juntadas aos autos, o réu não está sendo processado por outro crime, não foi condenado
anteriormente e não recebeu o benefício nos últimos 05 (cinco) anos. Inexistência, portanto, de
ação penal em curso em desfavor  do denunciado. 6.  Com efeito,  a existência de Inquérito(s)
Policial(is) em curso não deve ser considerada como maus antecedentes, má conduta social ou
personalidade desajustada, a impedir o oferecimento do benefício de suspensão condicional do
processo. Incidência do princípio da presunção de não culpabilidade e da Súmula 444 do STJ: "É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".
Precedentes  do  STJ  (HC  36132/BA HABEAS  CORPUS  2004/0082823-5;  REsp  1262591/MG
RECURSO ESPECIAL 2011/0139304-0).  7.  Entretanto,  verifica-se dos autos que foi  realizado
laudo de lesão corporal  pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica,  concluindo que a
vítima sofreu lesões de natureza leve, apresentando escoriações em região posterior do pescoço,
região clauvicular esquerda, e infraescapular bilateral, região axiliar bilateral.8. Conforme disposto
no art. 329, § 2°, do CP, a pena da resistência será aplicável sem prejuízo das correspondentes à
violência.  No presente caso,  conforme verificado no laudo realizado pela  polícia,  resultou em
lesão corporal de natureza leve na vítima, configurando, em tese, também o art. 129, caput, do
CP. 9. De acordo com a Súmula n° 243 do STJ "O benefício da suspensão do processo não é
aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou
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continuidade delitiva, quando a pena mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência
da majorante, ultrapassar o limite de um (01) ano." 10. Insistência na negativa do oferecimento do
benefício da suspensão condicional do processo ao acusado, considerando que o somatório das
penas mínimas previstas superam um ano, representando óbice ao sursis processual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação da
suspensão condicional do processo, nos termos do voto do relator, e determinou, por maioria, o
retorno dos autos ao Procurador da República oficiante para as providências cabíveis, nos termos
do voto  proferido pela  Dr.ª  Raquel  Elias Ferreira Dodge,  que foi  acompanhada pelo  Dr.  José
Adonis Callou de Araújo Sá, ficando o relator, Dr. José Osterno Campos de Araújo, vencido nesta
parte.

272. Processo: JF-AM-0016161-98.2015.4.01.3200-
INQ

Voto: 4170/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
AMAZONAS

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de ameaça, dano e invasão de terreno. Representantes de
sociedade empresária que adquiriram as terras objeto da invasão informam que indivíduo não
identificado teria invadido o terreno e nele construído uma cerca de arame farpado, deixando no
acesso à propriedade uma placa informando tratar-se de terreno particular e um cartucho usado
de munição. Informaram, ainda, que determinada pessoa teria proferido ameaças e danificado as
placas da obra, intitulando-se dona do terreno. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR).
Informações  quanto  ao  oferecimento  de  denúncia  pelo  MP/AM  referente  à  ameaça  contra
funcionários  e  quanto  aos  danos  causados  às  placas  da  empresa  (TCO  37/2013).  Suposta
invasão de terras pertencentes à particular. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

273. Processo: JF/MS-0001979-58.2016.4.03.6000-
PI

Voto: 4197/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

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

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

274. Processo: JF-RJ-0800498-40.2013.4.02.5101-
INQ

Voto: 4156/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de falsidade documental (CP, art.  296). Suposta alteração de
sinal público (reconhecimento de selo) em documento apresentado em Junta Comercial. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A inserção  de  dados  ou  apresentação  de  documentos  falsos
perante a Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio
(DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os
crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e
específicos.  Competência  da Justiça Estadual.  Precedente do STJ (CC 130516.  Rel.  Rogerio
Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de 05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

275. Processo: JF-AVR-0000589-79.2015.4.03.6132-
INQ

Voto: 3517/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 32ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
AVARE/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  MOEDA FALSA (CP,  ART.  289,  §1º).  MPF:
ARQUIVAMENTO COM BASE NA NULIDADE ABSOLUTA, SEJA DO MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO  DETERMINADO  POR  JUIZ  ABSOLUTAMENTE  INCOMPETENTE,  SEJA  DA
BUSCA PESSOAL REALIZADA NA OCASIÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART.
28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. A NATUREZA PERMANENTE DO CRIME DE GUARDA DE
MOEDA FALSA  POSSIBILITA  A  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  DELITO,  COM  DISPENSA  DE
AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL  PARA  REALIZAÇÃO  DE  BUSCA  DOMICILIAR  OU  PESSOAL.
EXISTÊNCIA DE  MATERIALIDADE  DELITIVA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto
crime de moeda falsa (CP, art. 289, §1º), consistente na guarda de 8 (oito) cédulas falsas de R$
50,00. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do inquérito, sob a alegação de
nulidade absoluta das provas decorrentes, tanto da ordem judicial de busca e apreensão expedida
por juiz estadual, quanto da busca pessoal em procedimento que apurava, desde o início, crime
de natureza federal. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, sob o argumento de que o
investigado encontrava-se em flagrante delito pelo crime permanente de guarda de moeda falsa, o
que dispensa ordem judicial de busca e apreensão domiciliar; a busca pessoal, no caso concreto,
não depende de autorização judicial; a descoberta de novas cédulas falsas pela busca pessoal
constitui fonte independente e prova lícita; a discussão quanto à falsificação grosseira justificaria a
competência da justiça estadual até o momento da realização das diligências probatórias. 4. A
natureza permanente do crime de guarda de moeda falsa caracteriza flagrante delito e afasta a
necessidade de ordem judicial  para a  realização  de busca pessoal.  Precedente do STF (HC
127457 - Consoante o entendimento da Corte, [é] dispensável o mandado de busca e apreensão
quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se
fale em ilicitude das provas obtidas). 5. Igualmente, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que,
havendo fundada suspeita, devidamente justificada a posteriori, que indique que dentro da casa
ocorre situação de flagrante delito, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em
razão da circunstância de flagrância (RHC 128281 e RE 603616 - 6. Fixada a interpretação de
que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados). 6. No caso em tela, havia
razoáveis suspeitas de que o investigado se encontrava em flagrante delito, razão pela qual se
revela idônea a diligência da busca pessoal. 7. Diante presença de elementos informativos de
materialidade  do  crime  de  moeda  falsa,  remanesce  justa  causa  formal  idônea  a  motivar  a
continuidade das investigações penais.  8.  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
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arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Vencida Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

276. Processo: JF/CE-0006500-36.2012.4.05.8100-
INQ

Voto: 4280/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 25/03/2007. Último
saque realizado em janeiro de 2008. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Crime permanente que cessa com o último recebimento indevido. Precedentes STF (HC 99503,
Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013; HC 117470, Relatora
Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/10/2013). Pena máxima cominada de 6
anos e 8 meses de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Agente com mais
de 70 anos. Redução à metade do prazo de prescrição (CP, art. 115). Prazo que se consumou em
janeiro de 2014. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

277. Processo: JF/CE-0010047-79.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3977/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 138, 299 e 339, todos do CP.
Investigado que, em defesa administrativa de infração de trânsito, alegou ter sido vítima de abuso
de autoridade por parte de Policial Rodoviário Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Diligências.  Não verificação da prática do crime de falsidade ideológica por  parte  do
investigado. Não caracterização, igualmente, do crime de denunciação caluniosa, uma vez que
não  houve  a  instauração  de  qualquer  procedimento  em desfavor  do  ofendido,  em razão  do
conteúdo da defesa administrativa. Prescrição da pretensão punitiva quanto ao eventual crime de
calúnia, tendo em vista que os fatos ocorreram em 14/10/2010 (CP, art. 109, V). Ausência de
elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

278. Processo: JF/CF/BA-0000123-
93.2015.4.01.3302-INQ

Voto: 4136/2016 Origem: JF/CF/BA - SUBSEÇÃO 
JUDICIÁRIA FEDERAL DE CAMPO
FORMOSO/BA - VARA ÚNICA DE 
CAMPO FORMOSO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME DE  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS (CP,  ART.  171,  §  3º).
RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  PROVA  DA
MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  DELITIVA.  ARQUIVAMENTO
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado
para apurar possível prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º), em razão
do  recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  no  período  de
01/01/2003 a 31/08/2006, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no aporte histórico de R$
19.795,71. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com fundamento na
inexistência  de  dolo  e  na  inexpressividade  da  lesão.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,
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considerando a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Ressaltou que a
inexistência de dolo na conduta do investigado não está sobejamente comprovada. 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, a materialidade
delitiva do crime do art. 171, § 3°, do CP, está demonstrada. Quanto à autoria, o filho do falecido
afirmou que algumas pessoas chegaram a sacar o benefício com o cartão de seu pai, aduzindo
que ele próprio sacou 09 (nove) parcelas e que utilizou para o pagamento de despesas funerárias
e também dívidas relativas a medicamentos que seu pai  utilizava.  6.  No caso do estelionato
previdenciário, não se mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela dada a relevância do
bem jurídico protegido, porquanto não se trata de patrimônio particular, mas sim de um direito da
coletividade, informado pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais. A tutela jurídica não é
apenas a integridade do erário, mas também a proteção da confiabilidade da seguridade social e
a efetividade das políticas públicas.  7. Registre-se que a 2ª Câmara, em casos nos quais há
recebimento  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  excepcionalmente,  tem
homologado  as  promoções  de  arquivamento,  mas  somente  quando  constatada  a  completa
ausência de dolo na percepção indevida de até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

279. Processo: JF/EU/BA-0000040-
19.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 4007/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ART. 171, §3º). REALIZAÇÃO
DE  TRÊS  SAQUES  INDEVIDOS  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DA
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).  APLICAÇÃO  DA ORIENTAÇÃO  N°  4  DA 2ª  CCR.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO. 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 13/07/2012.  2.  Percepção  indevida  de  valores  depositados  após  o  óbito,
referentes  aos  meses de julho  a  setembro  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. 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. 6. Insistência no arquivamento.

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

280. Processo: JF/EU/BA-0000054-
03.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 4009/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME DE  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  MATERIALIDADE  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA.
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DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato previdenciário
(CP, art. 171, § 3º), mediante o recebimento indevido de parcelas de benefício após o óbito da
titular,  referente às competências de 04/2012 a 08/2012, o que gerou um prejuízo à autarquia
federal  no  aporte  de  R$  3.421,00.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância e na ausência de dolo.
3. Discordância do Magistrado. 4. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício
por 05 meses e a relevância do bem jurídico protegido, não se mostra razoável o arquivamento
dos autos. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é
apenas a integridade do erário. Busca-se, também, a proteção da confiabilidade e da equidade
das relações entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio. 5. Registre-se que
a 2ª  Câmara,  em casos semelhantes,  tem homologado as promoções de arquivamento,  mas
somente  quando  constatada  a  completa  ausência  de  dolo  na  percepção  indevida  de  até  03
meses,  que  não  é o  caso  dos  autos.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

281. Processo: JF-FRA-0002237-54.2015.4.03.6113-
INQ

Voto: 4163/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 13ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
FRANCA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342),
PRATICADO  EM  RECLAMATÓRIA  TRABALHISTA.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto
crime de falso testemunho (CP, art. 342), praticado em reclamatória trabalhista. 2. A Procuradora
da República oficiante promoveu o arquivamento por entender não ser possível afirmar que as
declarações prestadas pela testemunha foram feitas com o fim de ludibriar o Juízo, representando
sua perspectiva acerca dos assuntos indagados. 3. O Juiz Federal indeferiu o pleito ministerial,
assinalando, para tanto, que o averiguado prestou informações contraditórias e relevantes em
relação às das demais testemunhas, sobretudo em relação ao término da jornada de trabalho, fato
relevante  para  o  desfecho  da  ação,  que  tinha  entre  os  pedidos  o  de  pagamento  de  horas
extraordinárias. 4. A figura típica descrita no art. 342 do Código Penal, apesar de descrever crime
formal, tem como pressuposto para sua caracterização a existência de um dano em potencial, isto
é, que a falsidade recaia sobre fato juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo de
que se trate, ostentando aptidão para influenciar no julgamento futuro da lide. 5. Com efeito, a
jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que a potencialidade de dano (perigo) à
Administração  da  Justiça  é  elemento  constitutivo  do  delito  e  que  não  é  necessário,  para  a
tipificação, que o teor do testemunho influa, concretamente, na decisão judicial, mas, apenas, que
exista a possibilidade desta influência. 6. No caso dos autos, dada a potencialidade lesiva da
conduta  perpetrada,  uma vez  que  as  declarações do  investigado,  em cotejo  com as  demais
prestadas  em  Juízo,  indicam  possível  alteração  de  fato  relevante,  verifica-se  ser  inviável
considerar,  de  plano,  a  ausência  de  dolo,  revelando-se  necessário  o  aprofundamento  das
investigações. 7. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

282. Processo: JF-JAU-0000297-08.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 4282/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
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Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO
DESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE
ATÉ 153 MAÇOS DE CIGARRO, DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de
contrabando, previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 37 (trinta e
sete)  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante
promoveu o arquivamento por entender atípica a conduta do investigado, aplicando-se ao caso o
princípio da insignificância, em razão da baixa ofensividade da conduta. 3. Discordância do Juiz
Federal.  4.  A natureza  do  produto  (cigarros)  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em
sua  comercialização  no  território  nacional.  5.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as
importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a
aplicação do princípio da bagatela, não havendo falar, contudo, na atração deste princípio nas
importações superiores a esse patamar. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído
de significação penal,  exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma
conduta  delitiva,  em  consonância  com  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº
120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  6.  Na  Sessão  nº  108ª  de
Coordenação, realizada em 07/03/2016, este Colegiado deliberou,  à unanimidade, por expedir
orientação no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada
ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  desde  que  ausente  a
reiteração da conduta. 7. No caso presente, observada a norma de regência, se revela viável o
arquivamento da investigação criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (37
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 notícia da reiteração de conduta da mesma espécie, a
não cobrar a persecução penal. 8. Insistência no arquivamento.

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

283. Processo: JF/PET/PE-0000097-
14.2009.4.05.8308-INQ

Voto: 4166/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PETROLINA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possíveis  crimes  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  297)  e  de
exploração de prestígio (CP, art. 357, parágrafo único). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Pessoa que teria solicitado determinada quantia em dinheiro sob o pretexto de influir
nos atos de Subprocurador Geral da República de modo a facilitar a concessão de liberdade de
réus em processo em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Diversas diligências efetuadas. As
quebras de sigilo telemático, telefônico e bancário apontaram pessoas que, em sua maioria, não
foram localizadas. Aqueles que foram localizados e ouvidos negaram qualquer envolvimento nos
fatos em questão.  Além disso,  a  busca e apreensão empreendidas em suas residências não
angariaram qualquer indício que pudesse relacioná-los aos fatos investigados. Endereços de onde
foram utilizados os IPs de acesso ao e-mail eram, em sua maioria, locais onde funcionavam lan
houses. Investigação que, não obstante os esforços empreendidos, não teve êxito em identificar e
localizar  os  autores  dos  delitos  descritos  nos  presentes  autos.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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284. Processo: JF/PR/CUR-5002417-
13.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4208/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO 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, § 1,
inciso  I,  c/c  art.  40,  inciso  I,  ambos da Lei  n°  11.343/2006,  tendo  em vista  a  apreensão de
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu o arquivamento  do  inquérito,  com fundamento  na  aplicação  do
princípio da insignificância quanto a eventual crime de contrabando (ante a pequena quantidade
de sementes importadas). 3. Discordância do Juiz Federal, por considerar que a situação dos
autos se enquadra no crime do art. 33, §1°, I, da Lei n° 11.343/06. 4. 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. 5. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 100.437/SP, Rel.  Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe:
02/03/2009  e  AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). 6. Depreende-se que a conduta do investigado
ajusta-se,  em princípio,  ao crime previsto no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº 11.343/06,  ante a
importação  de  insumo  ou  matéria-prima  para  a  produção  do  entorpecente,  ainda  que  para
consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio, ou para cultivo e posterior revenda
da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. 8. Competência da Justiça
Federal, conforme disposto no art. 70 da Lei n.º 11.343/06. 9. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

285. Processo: JF/PR/CUR-5039981-
26.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4158/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ARTIGO 20,
CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DA JUÍZA FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28,  C/C LC
75/93,  ART.  62,  IV).  NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para a
apuração da prática do crime de descaminho (CP, art. 334), devido a apreensão de produtos de
origem  estrangeira  desacompanhados  de  documentação  comprobatória  de  sua  regular
importação, sendo que os tributos devidos somam o valor de R$ 2.095,89. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  procedimento  com  base  no  princípio  da
insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal. 4. Não se afigura possível, no caso, a incidência
do princípio da insignificância, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado.
5. Precedentes do STF, STJ e 2ª CCR. 6. Designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação de
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

286. Processo: JF/PR/TOL-5002411-
55.2015.4.04.7016-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4284/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
TOLEDO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART.
28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS ILUDIDOS ACIMA DO PATAMAR DE R$ 10.000,00.
ENUNCIADO N°  49 DA 2ª  CCR.  INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334),
em  razão  da  apreensão  de  mercadorias  de  origem  estrangeira,  desacompanhadas  de
documentação  hábil  a  comprovar  a  sua  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento em razão de o valor dos tributos iludidos pela
entrada  das  mercadorias  estrangeiras  em  território  nacional  não  superar  o  patamar  de  R$
20.000,00, estabelecido pela Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda. Aplicou o princípio da
insignificância. 3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, quanto a dois dos investigados, por
entender que houve a importação irregular de mercadorias, causando elisão fiscal estimada em
R$ 13.545,00, sendo que para aferição da insignificância da conduta no delito de descaminho o
valor é de R$ 10.000,00. 4. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator (que acompanha a
jurisprudência do STF  HC n° 126.191/PR), deve ser aplicado o entendimento consolidado nesta
2ª CCR no sentido de reconhecer a insignificância apenas quando o valor dos tributos iludidos não
ultrapassar o montante de R$ 10.000,00 (Enunciado n° 49).  Precedente STJ (AgRg no REsp
1348074/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 26/08/2014). 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

287. Processo: JF-RIB-0011251-95.2015.4.03.6102-
PCD

Voto: 3981/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF: ARQUIVAMENTO
FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO.
ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE ATÉ 153 MAÇOS DE
CIGARRO,  DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime de  contrabando,
previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 71 (setenta e um) maços
de  cigarro  de  procedência  estrangeira.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o
arquivamento por entender atípica a conduta do investigado, aplicando-se ao caso o princípio da
insignificância, em razão da baixa ofensividade da conduta. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. A
natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em
razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização
no território nacional.  5. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela, não havendo falar, contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a
esse patamar. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma  reiteração  da  mesma conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, Relator Ministro
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Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  6.  Na  Sessão  nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em
07/03/2016, este Colegiado deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que
se  admite  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  contrabando  de  cigarros,
excepcionalmente, quando a quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a
153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 7. No caso
presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o  arquivamento  da  investigação
criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (71 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 notícia da reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 8.
Insistência no arquivamento.

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

288. Processo: JFRJ/NTR-0500033-
33.2015.4.02.5102-INQ

Voto: 4124/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
NITERÓI

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME DE  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS (CP,  ART.  171,  §  3º).
ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  MATERIALIDADE  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de estelionato contra o INSS
(CP,  art.  171,  §  3º),  mediante  o  recebimento  indevido  de  04  (quatro)  parcelas  de  seguro
desemprego pelo investigado, na vigência de contrato de trabalho, o que gerou um prejuízo à
autarquia federal no aporte de R$ 1.588,24. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância. 3. Discordância do
Magistrado, entendendo pela não aplicação do princípio da insignificância aos crimes praticados
contra  o  patrimônio  público,  sendo  que  a  conduta  criminosa  ofenderia,  a  um  só  tempo,  o
patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública. 4. No caso do estelionato previdenciário,
não se mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela dada a relevância do bem jurídico
protegido, porquanto não se trata de patrimônio particular, mas sim de um direito da coletividade,
informado pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais.  A tutela jurídica não é apenas a
integridade  do  erário,  mas  também  a  proteção  da  confiabilidade  da  seguridade  social  e  a
efetividade das políticas públicas. Precedentes. 5. Registre-se que a 2ª Câmara, em casos nos
quais há recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular, excepcionalmente, tem
homologado  as  promoções  de  arquivamento,  mas  somente  quando  constatada  a  completa
ausência de dolo na percepção indevida de até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos. 6. Na
hipótese,  diante  da existência  de materialidade  e  autoria  delitiva,  bem como da  ausência  de
qualquer  elemento  que  indique  que  a  conduta  é  desprovida  de  dolo,  a  continuidade  da
persecução  é  medida  que  se  impõe.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

289. Processo: JF-SOR-0002941-81.2012.4.03.6110-
INQ

Voto: 3984/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

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

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

290. Processo: JF/SP-0001940-71.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 4232/2016 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 PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO 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, § 1,
inciso  I,  c/c  art.  40,  inciso  I,  ambos da Lei  n°  11.343/2006,  tendo  em vista  a  apreensão de
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu o arquivamento  do  inquérito,  com fundamento  na  aplicação  do
princípio da insignificância quanto a eventual crime de contrabando (ante a pequena quantidade
de sementes importadas). 3. Discordância do Juiz Federal, por considerar que a situação dos
autos se enquadra no crime do art. 33, §1°, I, da Lei n° 11.343/06. 4. 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. 5. Precedentes
do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 100.437/SP, Rel.  Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe:
02/03/2009  e  AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). 6. Depreende-se que a conduta do investigado
ajusta-se,  em princípio,  ao crime previsto no art.  33,  § 1º,  inc.  I,  da Lei  nº 11.343/06,  ante a
importação  de  insumo  ou  matéria-prima  para  a  produção  do  entorpecente,  ainda  que  para
consumo próprio, o que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente
de a importação das sementes ter sido para consumo próprio, ou para cultivo e posterior revenda
da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de  potencialidade  lesiva  e  de
tipicidade formal, sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. 8. Competência da Justiça
Federal, conforme disposto no art. 70 da Lei n.º 11.343/06. 9. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

291. Processo: JF/SP-0003849-80.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 4169/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334-A).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI N.º 9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando (CP, art. 334-
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A), em decorrência da apreensão de 450 maços de cigarros de procedência estrangeira. 2. O
Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito com base no princípio
da insignificância, levando em consideração o baixo valor devido de tributos federais (R$ 880,00).
3. Discordância do Juiz Federal. 4. A natureza dos produtos (cigarros) introduzidos irregularmente
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. 5. 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 maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 6. No caso em tela, foram apreendidos
450 maços de cigarros de procedência duvidosa  que ultrapassa o patamar de 153 maços ,
importados com fins comerciais, sem o cumprimento das exigências legais, pelo que deve ser
dado prosseguimento à persecução quanto ao crime de contrabando. 7. Designação de outro
membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

292. Processo: JF/SP-0006764-73.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 3967/2016 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 DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). TRIBUTOS NÃO
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,
CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002.  MPF:  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA À
ÉPOCA DOS FATOS. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para
apurar  possível  crime  de  descaminho  (CP,  art.  334),  em  razão  da  importação  irregular  de
mercadorias, cujos tributos não recolhidos somaram o valor total  de R$ 580,00 (quinhentos e
oitenta reais). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
no princípio da insignificância. 3. Discordância do Magistrado. 4. Nos termos do Enunciado n° 49
desta 2ª CCR 'Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00)
como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde
que ausente reiteração da conduta (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)'. 5. Ausência de
notícia de reiteração da conduta à época dos fatos. 6. Insistência no arquivamento.

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

293. Processo: JF/SP-0014394-20.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 4059/2016 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 PREVISTO NO ART. 33, § 1, INCISO I, C/C ART. 40,
INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA. MPF:
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA JUÍZA 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, § 1,
inciso  I,  c/c  art.  40,  inciso  I,  ambos da Lei  n°  11.343/2006,  tendo  em vista  a  apreensão de
sementes  de  maconha  (Cannabis  Sativa  Linneu),  oriundas  do  exterior.  2.  O  Procurador  da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  dos  autos,  com  fundamento  na  atipicidade  da
conduta. 3. Discordância da Juíza Federal, por considerar que a situação dos autos se enquadra
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na hipótese de crime de contrabando, previsto no art. 334 do Código Penal, pois a semente de
maconha é mercadoria proibida no Brasil. 4. 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.  5.  Precedentes  do  Superior
Tribunal de Justiça (HC nº 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe: 02/03/2009 e
AgRg no REsp 1546313/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 15/10/2015, DJe 05/11/2015). 6. Depreende-se que a conduta do investigado ajusta-se, em
princípio, ao crime previsto no art.  33, § 1º, inc. I,  da Lei nº 11.343/06, ante a importação de
insumo ou matéria-prima para a produção do entorpecente, ainda que para consumo próprio, o
que afasta, portanto, a tese de atipicidade da conduta. 7. Independentemente de a importação das
sementes  ter  sido  para  consumo próprio,  ou  para  cultivo  e  posterior  revenda  da  substância
entorpecente, a conduta investigada reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal,
sendo, por isso, prematuro o arquivamento do feito. 8. Competência da Justiça Federal, conforme
disposto no art. 70 da Lei n.º 11.343/06. 9. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

294. Processo: JF/UMU-5004396-95.2015.4.04.7004-
SEM_SIGLA - Eletrônico 

Voto: 3854/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UMUARAMA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO (CPP, ART.
28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS ILUDIDOS ACIMA DO PATAMAR DE R$ 10.000,00.
ENUNCIADO N°  49 DA 2ª  CCR.  INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (CP, art. 334),
em  razão  da  apreensão  de  mercadorias  de  origem  estrangeira,  desacompanhadas  de
documentação  hábil  a  comprovar  a  sua  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante promoveu o arquivamento do procedimento em razão de o valor dos tributos iludidos pela
entrada  das  mercadorias  estrangeiras  em  território  nacional  não  superar  o  patamar  de  R$
20.000,00, estabelecido pela Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda. Aplicou o princípio da
insignificância.  3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento,  por  entender  que  houve  a
importação irregular de mercadorias, causando elisão fiscal estimada em R$ 10.585,33, sendo
que  para  aferição  da  insignificância  da  conduta  no  delito  de  descaminho  o  valor  é  de  R$
10.000,00. 4. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator (que acompanha a jurisprudência do
STF  HC n° 126.191/PR), deve ser aplicado o entendimento consolidado nesta 2ª CCR no sentido
de reconhecer a insignificância apenas quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o
montante de R$ 10.000,00 (Enunciado n° 49). Precedente STJ (AgRg no REsp 1348074/SP, Rel.
Min. MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 26/08/2014). 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

295. Processo: JF-SOR-0004326-59.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3852/2016 Origem: SUBJUR/PRM-SP - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
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DA PRM/SOROCABA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). MPF: PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL.  REVISÃO (CPP,  ART.  28,  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  TRIBUTOS ILUDIDOS
ACIMA DO PATAMAR DE R$ 10.000,00. REITERAÇÃO DA CONDUTA. ENUNCIADO N° 49 DA 2ª
CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de descaminho (CP,
art.  334),  em  razão  da  apreensão  de  diversas  mercadorias  de  origem  estrangeira,
desacompanhadas de documentação hábil  a comprovar a sua regular importação. 2. Créditos
tributários elididos no valor de R$ 8.838,21. 3. A Procuradora da República oficiante promoveu o
arquivamento  do  procedimento  em  razão  de  o  valor  dos  tributos  iludidos  pela  entrada  das
mercadorias  estrangeiras  em  território  nacional  não  superar  o  patamar  de  R$  20.000,00,
estabelecido pela Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda. 4. Discordância do Juiz Federal,
tendo em vista que os antecedentes do investigado mostram o seu envolvimento anterior  em
situação equiparada à presente, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância ao caso.
5. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator (que acompanha a jurisprudência do STF  HC
n°  126.191/PR),  deve  ser  aplicado  o  entendimento  consolidado  nesta  2ª  CCR no  sentido  de
reconhecer  a  insignificância  apenas  quando  o  valor  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassar  o
montante de R$ 10.000,00 (Enunciado n° 49). Precedente STJ (AgRg no REsp 1348074/SP, Rel.
Min. MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, DJe 26/08/2014). 6. Ademais, não se afigura possível,
no caso, a incidência do princípio da insignificância, devido à notícia de reiteração da conduta por
parte  do  investigado.  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Outras deliberações(Declínio)

296. Processo: JF/PSA-2008.38.10.001371-4-INQ Voto: 4173/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURIDICO DA PRM/POUSO 
ALEGRE

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

Ementa: Inquérito policial. Apresentação de Declaração e Informação sobre Obra  DISO, com certidão falsa
de  decadência  supostamente  expedida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Pouso  Alegre/MG,  à
Secretaria da Receita Previdenciária, com vistas à regularização de obra de construção civil. 1)
Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Proprietários  que  contrataram  terceiro  para  a  obtenção  do  documento  municipal  de
decadência  tributária  e  que  foram ludibriados  por  este  que,  em tese,  falsificou  as  certidões.
Evidente ausência de dolo na conduta dos proprietários, que não tinham ciência da falsidade do
documento apresentado.  Atipicidade da conduta.  Homologação do arquivamento.  2) Crime de
falsificação de documento público (CP, art. 297). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº
33 da 2ª Câmara). Falsificação de documento de emissão da prefeitura municipal. Inexistência de
conexão com o crime de uso de documento falso perante servidor federal. Ausência de prejuízos
diretos e específicos a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades
autárquicas ou empresas públicas, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Precedentes STJ, Terceira Seção: CC 125.901/PB, DJe 11/03/2013; CC
15.138/SP,  DJ  02/06/1997,  p.  23754.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

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

Homologação do Declínio de atribuição

297. Processo: SR/PF/CE-01088/2015-INQ Voto: 4171/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possíveis crimes de apropriação indébita (CP, art. 168) e de patrocínio infiel (CP,
art. 355). Advogado que teria se apropriado indevidamente de quantias pertencentes a sua cliente
falecida  anos  antes,  ao  não  repassar  os  valores  recebidos  judicialmente  aos  respectivos
herdeiros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual prejuízo do particular.  Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.23.000.001748/2013-01,  617ª
Sessão, de 06/04/2015, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

298. Processo: 1.11.001.000158/2016-14 Voto: 4319/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de lesão corporal (CP, art. 129) e de ameaça (CP, art. 147).
Manifestação  recebida  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão  narrando  supostas  agressões  e
ameaças sofridas pela representante em razão do término de relacionamento amoroso. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32). Condutas envolvendo apenas particulares. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

299. Processo: 1.14.000.000796/2016-25 Voto: 4189/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de falsificação de documento e estelionato (CP, arts. 298 e 171).
Utilização de documentos falsos por meio dos quais os representantes legais de empresa privada
requereram  a  habilitação  de  novos  advogados,  por  eles  supostamente  constituídos,  e  a
consequente desconstituição dos patronos originários, com o fim de irregularmente levantar os
valores  correspondentes  aos  honorários  advocatícios  em  ação  judicial.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32).  Os  representados  já  são  investigados  por  fatos  semelhantes,  em
representação feita pelo Juízo de Direito da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador/BA, na qual teria havido falsificação de alvará judicial para tentativa de saque de valores
decorrentes de ação judicial e que foi encaminhada ao Ministério Público do Estado do Paraná,
local  do uso do alvará falsificado. Circunstâncias fáticas narradas que não apontam qualquer
infração penal em prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades.
Documentos apresentados ao Juízo Estadual da Bahia. 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 Dra. Raquel
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Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

300. Processo: 1.14.000.001292/2016-22 Voto: 4321/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada para averiguar possíveis irregularidades na administração de colônia de
pescadores  da  Praia  de  Buraquinho  Z-57.  Representante  alega  que  o  presidente  da  colônia
estaria omitindo informações em documentos particulares (CP, art. 299), utilizando documentos
falsos na prestação de contas (CP, art. 304) e apropriando-se indevidamente de valores (CP, art.
168). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Não consta dos autos a informação de que a colônia
receberia  incentivo  ou  ajuda  pública,  sendo  as  atividades  mantidas  pelas  contribuições  dos
associados. Eventual prejuízo suportado pelos associados. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

301. Processo: 1.14.000.002948/2015-43 Voto: 4194/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  prática de crime contra ordem tributária (Lei  nº
8.137/90, art. 1º e 2º). Representante relata que seu sócio em empresa privada teria alienado todo
o patrimônio da empresa, bem como teria deixado dívidas trabalhistas e tributárias. Já está em
curso na Justiça Estadual ação cível pertinente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
A Receita Federal informou não haver elementos que levem a inferir a existência de crimes contra
a ordem tributária. Remanesce, eventualmente, o crime de frustração de direito assegurado por lei
trabalhista  de forma individualizada (CP, art.  203).  Suposto crime praticado entre particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público
Estadual.

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

302. Processo: 1.14.006.000031/2016-35 Voto: 4323/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Manifestação recebida
via e-mail na qual a representante informa que um livro de sua autoria foi objeto de plágio por
aluno  de  instituição  de  ensino  particular.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Condutas
envolvendo apenas particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

303. Processo: 1.15.000.001124/2016-08 Voto: 4318/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Notícia da suposta prática de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51,
art. 2º, IX), mediante o exercício da atividade denominada pirâmide financeira. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Fraude  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo  recrutamento  de  outras
pessoas para o esquema. Enunciado nº 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  indícios  de  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional.  Situação  que  não  se
assemelha  aos  precedentes  da  2ª  CCR  nos  quais  se  entendeu  pela  atribuição  do  MPF
(Procedimento  nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Sessão  594,  20/03/2014;
Procedimento  nº  1.20.002.000124/2014-31,  Voto  nº  8032/2014,  Sessão  611,  10/11/2014).
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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

304. Processo: 1.16.000.000205/2016-45 Voto: 4202/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação sigilosa relatando possível crime de tortura
contra  criança/adolescente,  cujo  vídeo  estaria  disponível  na  internet.  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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

305. Processo: 1.16.000.000920/2016-88 Voto: 4301/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Falsa  comunicação  de  sequestro  (CP,  art.  148).  Representante  alega  que
recebeu telefonema informando falsa ocorrência de sequestro, sendo-lhe exigido o depósito de
valores a título de resgate em conta vinculada à Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Condutas  envolvendo  apenas  particulares.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

306. Processo: 1.16.000.001170/2016-61 Voto: 4212/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  extorsão  qualificada  (CP,  art.  158,  §3º).  Representação
anônima da ocorrência de sequestros relâmpagos contra vítimas idosas e aposentadas. Narrativa
sem  conteúdo  lógico.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Condutas  envolvendo  apenas
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.
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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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

307. Processo: 1.19.000.001384/2014-64 Voto: 3973/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  homicídio  (CP,  art.  121).  Notícia  de  que  a  vítima,  indígena,  foi
encontrada  morta  em  um  matagal,  com  a  face  afundada  e  seminua.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). Pela análise dos elementos constantes do inquérito policial, verifica-se que se
trata de crime comum praticado contra indígena, alcançando direito individual. A competência da
Justiça Federal justifica-se somente quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos
indígenas,  incluindo  as  matérias  referentes  à  organização  social  dos  índios,  seus  costumes,
línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da CF/1988. Precedentes (STJ - CC: 123016 TO
2012/0119013-6, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 01/08/2013; STF - AI-AgR:
496653 AP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03-02-2006). 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 do(a) relator(a). A Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge juntou voto
vencido. Participou da votação Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

308. Processo: 1.22.000.001426/2016-33 Voto: 4188/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime resultante de preconceito, previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89. O
protagonista  de peça teatral  supostamente teria  proferido,  nos bastidores do Sesc Palladium,
ofensas racistas e de cunho discriminatório, relacionadas à plateia do espetáculo, tendo em vista
a ocorrência  de uma discussão  verbal,  de cunho político,  envolvendo o autor  e  a  audiência.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta praticada por particular, contra particulares, em
local  particular.  Ausência  de  transnacionalidade.  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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

309. Processo: 1.22.000.001488/2016-45 Voto: 4000/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular comunicando o recebimento de e-mail com vírus, com o
objetivo de roubar dados bancários dos destinatários, os quais são funcionários de sua empresa
privada. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Eventual tentativa de crime de estelionato
ou furto mediante fraude contra 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 Dra. Raquel
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Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

310. Processo: 1.22.000.001528/2016-59 Voto: 4206/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de Fato. Prática do crime de homicídio (CP, art. 121). Homicídio cometido contra policial
civil do Estado de Minas Gerais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

311. Processo: 1.22.009.000107/2016-21 Voto: 4153/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GOV. VALADARES-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Alegação de que valores referentes às contribuições previdenciárias de servidores municipais
referentes aos meses de 03/2015, 12/2015, 13° salário e 01/2016, deixaram de ser repassados ao
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Mantena/MG. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Os valores supostamente apropriados indevidamente pertenciam a Regime
Próprio  de  Previdência  Municipal,  ou  seja,  a  órgão  integrante  da  Administração  Pública  do
Município. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de
suas  entidades  autárquicas  ou  fundacionais.  Inexistência  de  elementos  que  justifiquem  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.30.004.000151/2014-47, julgado na Sessão nº 614, de 11/02/2015, unânime). 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

312. Processo: 1.23.003.000357/2015-01 Voto: 4038/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  eventual  irregularidade  quanto  à  existência  de  suposto
vínculo empregatício entre a representante e Fundo Municipal de Saúde, sem, de fato, exercer
qualquer profissão no Município. Noticiante comunica possível utilização de documento particular
seu em contrato celebrado com o órgão municipal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

313. Processo: 1.23.007.000056/2016-10 Voto: 3997/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato autuada para averiguar possíveis irregularidades na administração de colônia de
pescadores no município de Tucuruí/PA. Representante alega que os gestores da colônia não
prestam contas aos  associados.  Revisão de declínio  (Enunciado  nº  32).  Consta dos  autos  a
informação  de  que  a  colônia  não  recebe  nenhum incentivo  ou  ajuda  dos  governos  Federal,
Estadual  ou  Municipal,  sendo  as  atividades  mantidas  pelas  contribuições  dos  associados.
Eventual prejuízo suportado pelos associados. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

314. Processo: 1.25.000.001510/2016-45 Voto: 3841/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato tentado (CP, art. 171, c/c art. 14, II). Representante
alega que seus pais teriam recebido ligação de pessoa, que se dizia ser do Ministério Público
Federal, solicitando que fossem repassados dados para recebimento de valor retidos no Plano
Collor. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual estelionato entre particulares. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

315. Processo: 1.26.000.000371/2016-03 Voto: 4216/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática de crime contra as relações de consumo (Lei n° 8.137/90, art. 7°,
VII). Suposta atuação de taxistas clandestinos em aeroporto, com utilização de crachá, induzindo
os usuários ao erro de considerar que referidos profissionais seriam credenciados pelo aeroporto.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Inexistência de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas  públicas.  Eventual  caracterização  de  crime  contra  as  relações  de  consumo,  de
competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Parquet Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

316. Processo: 1.26.000.003514/2015-40 Voto: 4199/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Saques de benefício previdenciário
pensão  por  morte  realizados  pela  filha  da  titular,  após  o  óbito  desta.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32). A autora dos saques era uma das beneficiárias da pensão por morte, visto ser
também dependente do instituidor. Após o falecimento de um dos dependentes, a respectiva cota
parte do benefício reverte-se em favor dos demais. Com isso, o prejuízo supostamente causado
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pela investigada foi suportado pelos outros dependentes que fariam jus à divisão da referida cota.
Inexistência  de  prejuízo  à  União.  Condutas  envolvendo  apenas  particulares.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

317. Processo: 1.26.005.000211/2015-25 Voto: 4012/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GARANHUNS/ARCO VER

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada  para  apurar  eventual  irregularidade  quanto  à  existência  de  suposto
vínculo empregatício entre a representante e Prefeitura, sem, de fato, exercer qualquer profissão
no Município. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de lesão direta e
específica a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

318. Processo: 1.27.000.000849/2016-50 Voto: 4104/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular relatando possível crime contra a honra, em razão de
manifestações de intolerância religiosa praticadas por emissoras de televisão e por outros meios
de comunicação. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

319. Processo: 1.27.002.000046/2016-85 Voto: 4019/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia  de  Fato  autuada para  apurar  possível  prática  de crime previsto  no art.  14  da Lei  nº
10.826/03. Apreensão de 09 (nove) cartuchos de munição calibre.38, encontrados na sede de
empresa que era investigada da prática de possíveis crimes ambientais. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de conexão da posse da munição apreendida,
encontrada fortuitamente, com a investigação dos crimes relativos a possíveis fraudes no sistema
DOF. Orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do
Desarmamento  não  remeteu  à  Justiça  Federal  toda  a  competência  para  as  questões  dele
oriundas (HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrada qualquer
lesão (ou perigo de lesão) à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo
e democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União.
Indícios de transnacionalidade do delito não evidenciados. Ausência de elementos de informação
capazes  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.
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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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

320. Processo: 1.29.000.003922/2015-90 Voto: 3950/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante alega que recebeu
telefonema de uma pessoa, que se identificou como funcionário de instituição financeira privada,
oferecendo-lhe pagamento antecipado de dois empréstimos consignados com 50% de desconto.
Para tanto,  os valores deveriam ser  depositados em conta mantida junto  à Caixa Econômica
Federal. Com isso, em agosto de 2014, efetuou duas transferências eletrônicas nos valores de R$
20.556,36 e R$ 5.000,00 para a conta da CEF que lhe foi informada. No mês seguinte, recebeu
correspondência do banco privado referente à parcela devida e, tendo entrado em contato com a
instituição  financeira,  foi  informada  de  que  todas  as  parcelas  do  empréstimo  ainda  estavam
pendentes  de  pagamento.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Eventual  estelionato  entre
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

321. Processo: 1.29.005.000013/2016-31 Voto: 4003/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PELOTAS-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Proprietário de escritório de
contabilidade relata que um ex-funcionário seu teria se apropriado de recursos que lhe foram
entregues  e  que  se  destinariam ao  pagamento  de  guias  e  tributos  de  empresas  clientes  do
escritório.  Revisão  de  declínio  (Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Eventual  crime praticado entre
particulares. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério
Público Estadual.

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

322. Processo: 1.30.001.000045/2016-55 Voto: 3838/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato ou de uso de documento falso (CP, arts. 171 ou
304). Representante alega que cidadão português teria alienado imóveis localizados no Brasil,
pertencentes  a  instituição  particular  com  sede  em Lisboa,  utilizando-se  de  procuração  falsa.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime praticado entre particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público
Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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323. Processo: 1.30.001.001526/2016-88 Voto: 4179/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima que relata, de forma genérica, a ocorrência de fraude no
último concurso público do ISS-Niterói. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Concurso público
de âmbito municipal. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

324. Processo: 1.30.001.001687/2016-71 Voto: 4013/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representante relata possível prática de diversos crimes em terreno vizinho à sua
residência, dentre eles tráfico de entorpecentes (Lei n° 11.343/06, art. 33), funcionamento irregular
de  estacionamento  de  veículos,  etc.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Inexistência  de
indícios de transnacionalidade da conduta.  Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

325. Processo: 1.30.001.001816/2016-21 Voto: 4317/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação particular narrando a ocorrência, em tese, de
crimes de associação criminosa (CP, art. 288), tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06), porte ilegal de
armas (Lei  nº  10.826/03,  dentre outros.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Narrativa que
descreve inúmeros delitos que teriam ocorrido em comunidades do Rio de Janeiro. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

326. Processo: 1.30.002.000065/2016-16 Voto: 4196/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
Alegação de que valores referentes às contribuições previdenciárias de servidores municipais
deixaram de ser repassados ao Fundo de Previdência do Município de São Fidélis/RJ. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32). Os valores supostamente apropriados indevidamente pertenciam a
Regime Próprio de Previdência Municipal, ou seja, a órgão integrante da Administração Pública do
Município. Ausência de indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de
suas  entidades  autárquicas  ou  fundacionais.  Inexistência  de  elementos  que  justifiquem  a
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atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº
1.30.004.000151/2014-47, julgado na Sessão nº 614, de 11/02/2015, unânime). 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

327. Processo: 1.30.010.000154/2016-63 Voto: 3956/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33) e porte de drogas
para uso próprio (Lei nº 11.343/06, art. 28). Representação realizada na Sala de Atendimento ao
Cidadão  relatando  possível  ocorrência  dos  delitos  acima  descritos  no  interior  de  condomínio
residencial privado. 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 Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

328. Processo: 1.31.000.000179/2016-49 Voto: 4183/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir  de manifestação ofertada na PR/RO, relatando a possível
prática de turbação de terras oriundas de assentamentos do INCRA.  Revisão  de  declínio  de
atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  Fatos  que  configuram  possíveis  crimes  de  esbulho
possessório  e  de  ameça  a  proprietários  das  terras  loteadas.  Condutas  delitivas  que  não
apresentam ofensa à titularidade da terra, prejudicando tão somente as vítimas, assentados do
INCRA.  Inexistência  de  afronta  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas
entidades. Ausência de elementos de informação capazes de legitimar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  persecução  penal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  n°
1.31.000.001730/2015-91,  Voto  n°  967/2016,  Sessão  n°  635,  de  15/02/2016,  unânime).
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

329. Processo: 1.31.003.000023/2016-38 Voto: 3994/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
VILHENA-RO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ou uso de documento falso, para constituição de
pessoa jurídica em Junta Comercial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). A inserção de dados
ou  apresentação  de  documentos  falsos  perante  a  Junta  Comercial  sob  a  supervisão  do
Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  (DNRC)  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No
caso,  a  União não foi  ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  específicos.  Competência  da
Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 130516. Rel. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe de
05/03/2014). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

330. Processo: 1.33.000.000738/2016-46 Voto: 4299/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representante alega que ocorreu a
utilização por terceiro de seus dados pessoais e de seu cartão de crédito para efetuar compras
em site da internet.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Ausência de indícios de eventual
transnacionalidade da conduta. O fato de a conduta ter ocorrido por meio da rede mundial de
computadores não atrai, somente por este motivo, a atribuição do Ministério Público Federal para
a  persecução  penal  (Enunciado  nº  50  da  2ª  CCR).  Eventual  estelionato  entre  particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

331. Processo: 1.34.001.003502/2016-14 Voto: 4218/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de cárcere privado (CP, art. 148). Representante alega que foi
arrolada como testemunha em processo trabalhista e que os funcionários da empresa reclamada
teriam trancado-a em uma sala, impedindo-a de comparecer à Comissão de Conciliação Prévia.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Condutas envolvendo apenas particulares. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

332. Processo: DPF/AC-00108/2016-INQ Voto: 4185/2016 Origem: GABPR1-VHCT - VITOR 
HUGO CALDEIRA TEODORO

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de furto na Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento no Estado do Acre  SFA/AC. (CP, art. 155). Subtração, em data incerta, do cobre
dos condensadores de duas centrais de ar condicionado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art.  62, inc.  IV).  Foram empreendidas todas as diligências possíveis no intuito de identificar o
responsável pela prática delitiva, sem êxito. As declarações prestadas demonstram a fragilidade
da segurança no local, visto que os bens furtados ficavam acondicionados em sala desativada do
prédio do laboratório, onde não há vigilância. O prédio fica situado em local ermo, cercado por
vegetação. Inexistência de imagens de câmeras de segurança, de testemunhas ou de vestígios
capazes  de  identificar  os  participantes  do  fato  delituoso.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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333. Processo: DPF/JFA-00050/2015-INQ Voto: 4297/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito Policial.  Crime de roubo majorado (CP, art.  157,  §2°,  I  e II).  Assalto à mão armada
ocorrido  na  agência  dos  Correios  do  município  de  Rosário  de  Limeira/MG.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências pela autoridade policial, não
tendo sido logrado êxito na identificação dos autores do crime. Criminosos usavam capacetes, o
que  inviabiliza  a  identificação  dos  rostos  pelas  testemunhas.  Ausência  de  indícios  de autoria
delitiva e diligências capazes de alterar o panorama probatório. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

334. Processo: DPF/PE-00518/2015-INQ Voto: 4298/2016 Origem: COJUD/PRPE - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/PE

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

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

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

335. Processo: DPF/RN-00156/2013-IP Voto: 4313/2016 Origem: 5A.CAM - 5A.CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado para investigar suposto delito de tráfico internacional de pessoas para
fins de exploração sexual (CP, art. 231). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Todas
as diligências necessárias para elucidação do fato foram realizadas, não sendo possível colher
elementos  que  corroborassem  as  alegações  do  noticiante.  A investigação  se  deparou  com
diversas  provas  que  divergiam  do  relato  do  representante,  como  inexistência  de  registro  de
imagens  no  aeroporto  de  Natal  e  ausência  de  registro  de  voos  internacionais  partidos  do
aeroporto no dia e horário citados pelo noticiante.  Descobriu-se,  ainda,  que o noticiante seria
conhecido  estelionatário  na  localidade,  o  que  descredibiliza  ainda  mais  o  seu  depoimento.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

336. Processo: JF/CE-0003931-23.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 4198/2016 Origem: GABPR1-AWCS - 
ALESSANDER WILCKSON 
CABRAL SALES
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 28/09/2007.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procurador ou representante
legal cadastrado. Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético. Lapso temporal que
impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

337. Processo: JF/JZO/BA-0002418-
60.2016.4.01.3305-INQ

Voto: 4039/2016 Origem: GABPRM1-MEO - MARA 
ELISA DE OLIVEIRA

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido
de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 23/06/1996. Último
saque realizado em abril de 2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime
permanente que cessa com o último recebimento indevido. Precedentes STF (HC 99503, Relator
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013; HC 117470, Relatora Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/10/2013). Pena máxima cominada de 6 anos e
8 meses de reclusão. Prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III). Agente com mais de 70
anos. Redução à metade do prazo de prescrição (CP, art. 115). Prazo que se consumou em abril
de 2013. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

338. Processo: JF/SP-0015521-22.2015.4.03.6181-
PIMP

Voto: 4176/2016 Origem: PR-SP - PROCURADORIA
DA REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A). MPF: ARQUIVAMENTO
FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. CPP,
ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO.
ARQUIVAMENTO DE PROCEDIMENTO QUE APURE APREENSÃO DE ATÉ 153 MAÇOS DE
CIGARRO,  DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime de  contrabando,
previsto no art. 334-A do Código Penal, em decorrência da apreensão de 58 (cinquenta e oito)
maços de cigarro de procedência estrangeira. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
arquivamento por entender atípica a conduta do investigado, aplicando-se ao caso o princípio da
insignificância, em razão da baixa ofensividade da conduta. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. A
natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em
razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização
no território nacional.  5. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela, não havendo falar, contudo, na atração deste princípio nas importações superiores a
esse patamar. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma  reiteração  da  mesma conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, Relator Ministro
Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  6.  Na  Sessão  nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em
07/03/2016, este Colegiado deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de que
se  admite  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  ao  crime  de  contrabando  de  cigarros,
excepcionalmente, quando a quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a
153 (cento e cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 7. No caso
presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  viável  o  arquivamento  da  investigação
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criminal da conduta perpetrada, pois a quantidade apreendida (58 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 notícia da reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 8.
Insistência no arquivamento.

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

339. Processo: SRPF-AP-00012/2015-INQ Voto: 4283/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de supressão de documento (CP, art. 305). Desaparecimento,
possivelmente no mês de novembro de 2014, de duas pastas de documentos internos do Serviço
de  Saúde  Ambiental  da  FUNASA,  contendo  memorandos  e  circulares  recebidos  em  2014.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Depoimentos vagos e imprecisos. Não
houve prejuízo à Administração Pública Federal, visto que os documentos eram de ordem interna.
Inexistência de imagens de câmeras de segurança, de testemunhas ou de vestígios capazes de
identificar  os  participantes  do  fato  delituoso.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação de arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

340. Processo: SRPF-AP-00124/2015-INQ Voto: 4281/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Notícia de que
algumas pessoas teriam recebido indevidamente parcelas do seguro-defeso sem ostentarem a
condição  de  pescadores.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências
realizadas não apuraram nenhum elemento probatório que demonstrasse a ocorrência de fraude
no recebimento do benefício em comento. Documentos apresentados pelo Ministério do Trabalho
e  Emprego  informam  que  os  investigados  não  possuem  outro  vínculo  urbano,  tendo  como
ocupação  apenas  a  atividade  de  pesca.  Ausência  do  emprego  de  fraude  na  obtenção  do
benefício. Falta 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

341. Processo: 1.00.000.003174/2016-44 Voto: 3968/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

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

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

342. Processo: 1.00.000.005113/2016-11 Voto: 4291/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: Procedimento Administrativo. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Notícia de reiteração
da conduta. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Decisão desta 2ª CCR determinando a
designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  prosseguir  na  persecução  penal.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Comunicação, pelo Procurador da República designado,
de  que  foi  oferecida  denúncia  nos  autos  do  Processo  n°  5047843-48.2015.4.04.7000.
Cumprimento  da  decisão  deste  Colegiado.  Exaurimento  do  objeto  do  presente  Procedimento
Administrativo. Homologação do arquivamento.

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

343. Processo: 1.11.000.001275/2015-16 Voto: 3986/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §3°).  Notícia  de
eventual recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário, após o óbito da titular.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Instado a prestar esclarecimentos, o
investigado informou que tomou conhecimento que o falecimento de sua genitora teria ocorrido
em  15/08/2005,  sendo  que,  à  época,  ele  estava  em  São  Paulo.  Ao  retornar  para  Alagoas,
procurou a justiça para receber valores pendentes do benefício  da mãe, tendo providenciado
certidão de óbito para receber tais valores, cujo pagamento foi autorizado por meio de alvará
judicial.  Declarou,  ainda,  que  se  compromete  a  devolver  eventuais  valores  recebidos
indevidamente. Não constatação de dolo na conduta do investigado, em especial tendo em vista
sua conduta de procurar o judiciário para receber o que entendia ser seu por direito. Ausência de
elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

344. Processo: 1.11.001.000080/2016-20 Voto: 4201/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação informando suposta existência de grupo que estaria praticando
tráfico de menores no município de São José da Tapera/AL (art. 239 da Lei nº 8.069/90. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências realizadas apontaram inexistirem
elementos concretos acerca da denúncia formulada. Foram encontradas notícias genéricas, na
rede mundial de computadores, da atuação do Ministério Público Estadual na luta contra o tráfico
de pessoas em Alagoas. Buscou-se junto ao representante informações complementares de modo
a delimitar a investigação, não sendo obtido êxito. Não houve a comprovação da materialidade
delitiva. Ausência de elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.
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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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

345. Processo: 1.14.000.000975/2016-62 Voto: 4155/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (CP, art. 138 e 139) contra
particular, por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crime cuja
ação  penal  somente  se  procede  mediante  queixa  (CP,  art.  145).  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

346. Processo: 1.14.001.000097/2016-75 Voto: 4322/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 01/03/2011.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Último saque ocorreu em dezembro de 2012.
Inexistência  de  procurador  ou  representante  legal  cadastrado.  Benefício  recebido  mediante
utilização de cartão magnético. Lapso temporal  que impossibilita a identificação do recebedor.
Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

347. Processo: 1.14.001.000163/2016-15 Voto: 4020/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Comunicação de
eventual recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Inexistência de indícios de que a investigada, que requereu o
benefício  social  de  Amparo  ao  Idoso  deixando  de  informar  o  companheiro  aposentado  na
composição do grupo/renda familiar, tenha agido de má-fé ou com fraude. Trata-se de pessoa
carente, idosa (84 anos), com poucas condições físicas e analfabeta, não tendo sido ela quem
preencheu os requerimentos dos benefícios. Não constatação de dolo na conduta da investigada.
Ausência  de  elementos  mínimos  suficientes  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

348. Processo: 1.14.004.000017/2007-61 Voto: 3970/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de falsificação e uso
de passaporte por parte do investigado, que possuía sua fotografia,  mas o nome de terceiro.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Fato ocorrido em 2006. Diligências.
Realização de diversas tentativas de localização do documento, inclusive contatos com a Vara do
Júri  da Comarca de Feira de Santana solicitando o envio  do passaporte,  para a adoção das
providências cabíveis. Informações de que, realizadas buscas, não foi localizado o documento,
havendo sinais de arrombamento no local onde fica o arquivo, sendo que já foi feito um boletim de
ocorrência acerca do fato. Ausência de elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

349. Processo: 1.15.000.000101/2015-97 Voto: 3837/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de Fato autuada em razão de comunicação oriunda da Justiça do Trabalho, relatando que
a investigada (sob patrocínio do mesmo advogado) figura como uma das autoras de um processo
coletivo e também como reclamante em um processo trabalhista individual, que possuem o objeto
parcialmente igual. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Considerando que o
processo  coletivo  estava  em  fase  mais  avançada  do  que  o  individual,  o  Juízo  Trabalhista
reconheceu coisa julgada em relação a parte do pedido, determinando a elaboração de novos
cálculos para o período restante não contemplado no julgamento da ação coletiva. Não verificação
da  prática  de  crime.  Ausência  de  elementos  mínimos  suficientes  para  o  prosseguimento  da
persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

350. Processo: 1.15.002.000116/2016-16 Voto: 4203/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

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

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

351. Processo: 1.15.002.000154/2016-79 Voto: 4287/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crimes contra ordem tributária (Lei nº
8.137/90) e de omissão de registro na CTPS (CP, art. 297, §4º). Denunciante anônimo narra a
ocorrência  de  irregularidades e  ilegalidades,  das  mais  diversas,  demasiadamente  imprecisas.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Representação genérica. Não indicação de
fato  concreto  passível  de  ser  investigado,  tampouco de  um conjunto  probatório  mínimo  para
configuração  da  materialidade  delitiva.  Ausência  de  elementos  de  informações  mínimos
necessários  ao  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

352. Processo: 1.16.000.000680/2016-11 Voto: 3856/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, I). Enquanto o carteiro realizava as
entregas de encomendas foi  surpreendido  por  indivíduo  que  entrou  no  veículo  dos  Correios,
evadindo-se do local em seguida, do qual subtraiu vários objetos. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. O carteiro não forneceu elementos capazes de levar à identificação
do autor do delito. Inexistência de testemunha ocular. O veículo foi recuperado pelos Correios.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  inexistência  de  diligências  capazes  de  alterar  o
panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

353. Processo: 1.17.000.000342/2016-42 Voto: 3976/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação recebida na Sala de Atendimento ao Cidadão versando sobre
pedido de inclusão no Sistema de Proteção a Testemunhas. Representante narra que, no início de
2008,  trabalhava  como porteiro  em um edifício  no qual  também trabalhavam presidiários  em
regime semiaberto. Após informar que não participava de roubos, tendo em vista que um veículo
circulava ao redor do prédio por haver ali um cofre, passou a ser perseguido e ameaçado de
morte (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O denunciante já
entrou em contato com a Subsecretaria de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo, tendo
sido, inclusive, ouvido pela equipe de Proteção a Testemunha, a qual o orientou a procurar um
psicólogo. Não houve a comprovação da materialidade delitiva. Ausência de elementos mínimos
suficientes para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do arquivamento,  sem
prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

354. Processo: 1.17.001.000008/2016-89 Voto: 3971/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de falso testemunho (CP, art. 342) praticado no curso de ação
previdenciária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Eventuais inconsistências no
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depoimento  prestado  por  testemunha  da  parte  autora.  Considerando  o  modelo  utilizado  nas
declarações acostadas aos autos da ação previdenciária, atestando a atividade da parte autora
como meeira,  na condição  de diarista,  não  é possível  caracterizar  como falso  testemunho a
declaração  em  juízo  de  que  a  mesma  teria  trabalhado  como  diarista,  e  não  como  meeira.
Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, que não influíram no julgamento da causa.
Falta de justa causa para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Processo n° 0000393-
37.2015.4.02.5001, Voto n° 1905/2015, Sessão n° 617, de 06/04/2015, unânime). Homologação
do arquivamento.

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

355. Processo: 1.17.004.000078/2015-26 Voto: 4162/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  praticado  no  curso  de
Reclamação Trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O investigado, que
foi arrolado como testemunha do autor, omitiu ao juízo que era na verdade advogado da parte
autora. Depoimento desconsiderado pelo Magistrado, que proferiu sentença fundada em outros
elementos  existentes  nos  autos.  Antes  de  ser  prolatada  sentença  o  investigado  declarou  a
verdade. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações, que não influíram no julgamento da
causa.  Falta  de  justa  causa  para  a  persecução penal.  Precedente  da  2ª  CCR (Processo  n°
0000393-37.2015.4.02.5001,  Voto  n°  1905/2015,  Sessão  n°  617,  de  06/04/2015,  unânime).
Homologação do arquivamento.

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

356. Processo: 1.17.004.000084/2015-83 Voto: 4172/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3°). Recebimento de benefício
previdenciário após o óbito do respectivo titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Verifica-se que foi efetuado apenas 01 (um) saque após o falecimento do beneficiário. Porém, o
de cujus deixou dependente habilitado à pensão por  morte,  sua viúva,  sendo a competência
sacada (março/2008) devida à pensionista em forma de resíduo até a data do óbito. Evidente
ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude (Orientação n° 04 da 2ª CCR). Não
houve a comprovação da prática de crime. Ausência de elementos mínimos suficientes para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

357. Processo: 1.18.000.000906/2015-29 Voto: 4192/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  anônima  noticiando  suposta  utilização  irregular  de  CNPJ  da
empresa  aberta  pelo  representante  para  realização  de  doação  eleitoral  fraudulenta  (art.  350,
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Código  Eleitoral).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Diligências.  Em
pesquisa realizada no sítio do TRE de Goiás,  apurou-se que há processo de execução fiscal
ajuizada pela  União,  por  haver  o executado,  na condição de pessoa física,  realizado doação
eleitoral acima do limite legal de 10%. A narrativa do representante, no sentido de que alguém
teria utilizado indevidamente o CNPJ de empresa inativa de sua titularidade, não foi confirmada. O
representante, na ação executiva fiscal, tem se esquivado ao recebimento da citação judicial, o
que dificulta a execução em si, bem como a obtenção de maiores informações sobre o caso. Não
comprovação  da  prática  de  crime.  Ausência  de  elementos  mínimos  suficientes  para  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

358. Processo: 1.18.000.001508/2016-19 Voto: 4296/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento Administrativo  instaurado para estrito  acompanhamento de prisões em flagrante
pela prática dos delitos de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa (Lei nº
12.850/13, art. 2º) e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/03, art.
12). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). As prisões em flagrante ocorreram sem
qualquer irregularidade ou ilegalidade, sendo convertidas em prisões preventivas oportunamente.
Contudo, o juiz do caso acolheu os pedidos de revogação das prisões, não mais existindo a razão
do acompanhamento. Exaurimento do objeto. Homologação do arquivamento.

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

359. Processo: 1.22.001.000024/2016-10 Voto: 4164/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JUIZ DE FORA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima informando suposta contratação de duas pessoas, pelo
Presidente da Associação de Produtores Rurais de Chácara/MG, as quais estariam trabalhando
sem carteira  assinada,  com  salário  de  R$  100,00  ao  dia,  bem como usufruindo  de  seguro-
desemprego. Fatos que configurariam, em tese, estelionato majorado (CP, art. 171, §3º). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Diligências realizadas apontaram inexistirem
elementos concretos acerca da denúncia formulada. Não houve a comprovação da materialidade
delitiva. Ausência de elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

360. Processo: 1.23.000.000190/2016-81 Voto: 3978/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos  de  parcelas  de  benefícios  previdenciários  após  o  óbito  dos  titulares.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procuradores ou representantes legais
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cadastrados.  Benefícios recebidos mediante utilização de cartões magnéticos.  Lapso temporal
que impossibilita a identificação dos recebedores. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

361. Processo: 1.23.000.000812/2016-71 Voto: 4294/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 22/02/2010.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Último  saque  realizado  em 30/09/2011.
Inexistência de 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 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

362. Processo: 1.23.000.001074/2015-06 Voto: 4157/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de manifestação feita perante a Sala de
Atendimento  do  Cidadão,  por  pessoa  não  identificada,  solicitando  a  investigação  dos
colaboradores de sítios eletrônicos que estariam divulgando os CPF's de inúmeras pessoas na
internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inciso IV). 1) Informações de que os fatos
pertinentes a um dos sítios citados já são objeto de apuração em outros feitos extrajudiciais.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. 2) Em relação ao outro sítio eletrônico, conforme as
diligências realizadas, trata-se de site que oferece registro de domínio para armazenamento de
página na internet, não sendo encontradas quaisquer irregularidades. Ausência de justa causa. 3)
Homologação do arquivamento.

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

363. Processo: 1.23.000.001992/2015-27 Voto: 4271/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 03/12/2007.
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Último  saque  realizado  em 30/04/2008.
Inexistência de 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 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

364. Processo: 1.23.000.002737/2015-00 Voto: 3963/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) ou
no art. 330 do CP. Expediente encaminhado pelo Ministério Público do Trabalho informando que
os  administradores  de  sociedade  empresária  teriam  deixado  de  apresentar  documentos
requisitados pelo órgão ministerial trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). A requisição ministerial não foi para obtenção de dados técnicos indispensáveis à propositura
de  uma  ação  civil  pública,  mas  para  que  os  destinatários  enviassem  os  comprovantes  de
pagamento de verbas rescisórias de trabalhadores. Não demonstração da indispensabilidade dos
supostos dados, nos termos do art. 10 da Lei da ACP. Ausência de indícios da prática de crime.
Homologação do arquivamento.

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

365. Processo: 1.24.002.000390/2015-03 Voto: 4159/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto na Universidade Federal de Campina Grande/PB (CP, art.
155).  Equipamento  eletrônico  que  teria  desaparecido  em  18/12/2014  no  Bloco  de  Ciências
Contábeis. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não houve aula no local no dia
do ocorrido, visto ser o último dia antes das férias. O porteiro do prédio não indicou nenhum
possível  suspeito.  Inexistência  de imagens de câmeras de segurança, de testemunhas ou de
vestígios capazes de identificar os participantes do fato delituoso. Ausência de indícios de autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

366. Processo: 1.25.000.001492/2016-00 Voto: 4272/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação particular enviada por e-mail à Sala de Atendimento ao Cidadão
cujo assunto era OIT 169 Trama Diabólica. Suposto crime contra a segurança nacional (Lei nº
7.170/83, art. 1º, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Não foram apuradas
quaisquer circunstâncias ou elementos concretos que viabilizassem uma investigação lastreada
nas conjecturadas violações à Convenção 169 da OIT. Igualmente, não há indícios mínimos do
cometimento de crime contra a segurança nacional, que tenha lesado ou exposto a perigo de
lesão  a  integridade  territorial  e  a  soberania  do  país.  Inexistência  de  condição  jurídica  para
eventual início de ação penal. Não houve a comprovação da materialidade delitiva. Ausência de
elementos mínimos suficientes para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

367. Processo: 1.25.000.001625/2016-30 Voto: 4149/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de violação de correspondência (Lei n° 6.538/78, art.
40). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Instaurado processo administrativo, foram
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realizadas apurações no Centro de Tratamento de Encomendas  CTE de Curitiba/PR, não tendo
sido possível identificar os responsáveis pelo ilícito ou mesmo precisar quando e onde ocorreu a
violação.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação de arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

368. Processo: 1.25.003.018317/2015-32 Voto: 4036/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FOZ DO IGUACU-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no art. 232 do ECA. Comunicação da existência de vídeo
veiculado na internet,  em que um homem espancava crianças com um pedaço de madeira e
chutes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). O delito foi praticado no Cairo,
Egito. Crime que somente poderia ser processado no Brasil se, além da condicionante do art. 7°,
II, a, do CP, houvesse o preenchimento dos requisitos das alíneas do § 2°, do referido artigo,
dentre as quais entrar o agente no território nacional. Fato que teve grande repercussão na mídia,
havendo notícia  de que já  houve a condenação e prisão do suposto autor  do fato no Egito.
Homologação do arquivamento.

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

369. Processo: 1.25.010.000020/2016-11 Voto: 4165/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime contra o sistema de telecomunicações (Lei n° 9.742/97, art. 183).
Utilização clandestina de radiofrequência de canal de televisão.  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). A lavratura do auto de infração ocorreu em 30/05/2007, mediante fiscalização
realizada após o recebimento de denúncia. Pena máxima cominada em abstrato de 04 (quatro)
anos de reclusão. Prazo prescricional de 08 (oito) anos (CP, art. 109, V). Prescrição da pretensão
punitiva. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

370. Processo: 1.26.001.000087/2015-38 Voto: 4075/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PETROLINA/JUAZEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo
(CP, art.  149). Relatório de inspeção realizada pelo Grupo Especial  de Fiscalização Móvel do
Ministério  do  Trabalho  e  Emprego.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Não
constatação, no curso da fiscalização, de qualquer situação que pudesse caracterizar hipótese de
trabalho análogo ao de escravo. Inexistência de materialidade e autoria delitiva. Ausência de justa
causa para prosseguir  na 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 Dra. Raquel Elias
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Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

371. Processo: 1.27.000.000746/2016-90 Voto: 4024/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de furto qualificado, na modalidade tentada (CP, art. 155, § 4º, I c/c
art. 14, II) e crime de dano qualificado (CP, 163, III). Arrombamento de agência dos Correios por
meio  de  quebra  do  cadeado  da  porta  e  danificação  do  sistema  de  alarme.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não foi efetuado o furto de nenhum valor em
dinheiro. Inexistência de testemunha ocular. Ausência de indícios de autoria delitiva e diligências
capazes de alterar o panorama probatório. Homologação do arquivamento.

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

372. Processo: 1.28.000.000526/2016-29 Voto: 3980/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CP, art.
155).  Equipamentos  eletrônicos  que  teriam  desaparecido  do  Centro  Rural  Universitário  de
Treinamento  e  Ação  Comunitária,  localizado  fora  das  dependências  do  campus  universitário.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O local onde se encontravam os bens não
possuía controle de acesso, sendo de uso comum de todos, bem como não existia registro das
pessoas  que  oportunamente  teriam  utilizado  os  equipamentos  subtraídos.  Inexistência  de
imagens de câmeras de segurança, de testemunhas ou de vestígios capazes de identificar os
participantes  do  fato  delituoso.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

373. Processo: 1.28.400.000074/2016-72 Voto: 4310/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
AÇU-RN

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada mediante representação recebida na Sala do Cidadão, requerendo que
os  deputados  que  citaram  assassinos,  ditadores  e  torturadores  de  esquerda  (que  são
comprovados pela justiça) devem ser punidos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Representação genérica. Não indicação de fato concreto passível de ser investigado, tampouco
de  um  conjunto  probatório  mínimo  para  configuração  da  materialidade  delitiva.  Ausência  de
elementos  de  informações  mínimos  necessários  ao  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

374. Processo: 1.29.000.001647/2016-51 Voto: 4324/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Notícia de Fato.  Narrativa aponta recusa de funcionário de operadora de celular  em registrar
reclamação do usuário, visto que seu aparelho equipamento eletrônico estaria sendo usado por
hackers.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Representação  genérica.  Não
indicação  de  fato  concreto  passível  de  ser  investigado,  tampouco de um conjunto  probatório
mínimo  para  configuração  da  materialidade  delitiva.  Ausência  de  elementos  de  informações
mínimos necessários ao prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

375. Processo: 1.29.000.003573/2015-14 Voto: 4200/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

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

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

376. Processo: 1.29.002.000103/2016-51 Voto: 3581/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  a  ordem tributária  (Lei  n°  8.137/90).  Informações  em
declaração de imposto de renda de deduções relativas à despesas médicas inexistentes. Revisão
de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Valor  do  tributo  sonegado  de  R$  2.155,98  (que
acrescido  de  juros  e  multa  alcançou  o  montante  de  R$  5.831,32).  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. Precedentes do STJ: EREsp 1230325/RS, Rel. Min. Gurgel De Faria, Terceira Seção,
DJe 05/05/2015; AgRg no RHC 54.568/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/05/2015;
HC  307.791/SP,  Rel.  Ministro  Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  17/03/2015;  AgRg  no  REsp
1468326/RS,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  De  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe  11/02/2015.
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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

377. Processo: 1.29.002.000163/2016-74 Voto: 4015/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Suposta realização de
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saques indevidos de parcelas  de benefício  previdenciário  após  o  óbito  do titular.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realizadas diligências, verificou-se que houve depósitos
pós-óbito  na  conta  do  beneficiário,  mas,  em  princípio,  não  ocorreram  saques.  Devolução
praticamente  integral  da  quantia  depositada  na  conta.  Ademais,  não  há  procurador  ou
representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento.

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

378. Processo: 1.29.003.000128/2016-45 Voto: 3855/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, §4, II). Notícia de saque fraudulento
de  R$  1.000,00  da  conta  de  cliente  da  Caixa  Econômica  Federal,  ocorrido  em  17/06/2015.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Não houve formalização de contestação
acerca da movimentação financeira  tida como irregular  perante a  CEF.  Não comprovação da
materialidade de eventual furto. 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

379. Processo: 1.29.003.000152/2016-84 Voto: 4207/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do crime de injúria qualificada (CP, art. 141, II) contra magistrado
federal, por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Crime cuja ação
penal somente se procede mediante representação do ofendido (CP, art. 145, parágrafo único).
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente,
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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

380. Processo: 1.29.003.000410/2016-22 Voto: 4295/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de furto dos fios da caixa de luz da agência dos Correios de Novo
Hamburgo/RS (CP, art. 155). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência
de imagens de câmeras de segurança, de testemunhas ou de vestígios capazes de identificar os
participantes  do  fato  delituoso.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação de arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento,  nos termos do voto do(a) relator(a).  Participaram da votação Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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381. Processo: 1.29.012.000272/2014-19 Voto: 3870/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º).
Representação anônima relatando suposto crime contra ordem tributária, mediante emissão de
notas fiscais frias, e irregularidades trabalhistas praticadas por representante legal de sociedade
empresária. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 1) Informação da Receita Federal
de que não restou comprovado que a empresa estaria emitindo notas fiscais com valor a menor
em relação ao valor real das vendas dos produtos. Os dados pesquisados através dos sistemas
informatizados da Receita Federal concluíram que não há evidências estatísticas pela emissão de
meia nota, bem como a movimentação financeira da empresa está compatível. Inexistência de
constituição  definitiva  do  crédito  tributário.  Natureza  material  do  delito  de  sonegação  fiscal.
Incidência  da Súmula  Vinculante  n°  24,  do STF.  2)  Quanto  às  irregularidades trabalhistas,  a
Gerência Regional do Trabalho e Emprego realizou fiscalização na empresa, lavrando três autos
de infração por: ausência de pagamento de remuneração ou abono de férias, mediante recibo, até
dois dias antes do início do período do gozo; deixar de conceder férias nos 12 meses seguintes
ao  período  aquisitivo  e;  deixar  de  pagar  em dobro  a  remuneração,  quando  as  férias  forem
concedidas após o prazo de 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido
o direito.  Todas as  condutas  configuram apenas delitos  administrativos.  3)  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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

382. Processo: 1.29.014.000118/2016-81 Voto: 3957/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º), em razão da realização de saques indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o
óbito  da  titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Saques  indevidos
realizados  nas  competências  de  novembro  de  2003  a  outubro  de  2004.  1)  Ocorrência  da
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de estelionato previdenciário (CP, art. 109,
III) no tocante aos saques indevidos realizados até abril de 2004, tendo em vista o transcurso do
prazo de 12 (doze) anos desde o último saque irregular (Enunciado nº 53 da 2ª CCR). 2) Quanto
às competências de maio a outubro de 2004, o tempo decorrido impossibilita identificação do
recebedor.  Inexistência  de 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. 3) 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

383. Processo: 1.30.001.001178/2016-49 Voto: 4035/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §
3º),  em  razão  da  realização  de  saques  indevidos  de  parcelas  de  10  (dez)  benefícios
previdenciários após o óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
1)  Ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  em  relação  ao  crime  de  estelionato
previdenciário (CP, art. 109, III) no tocante a 09 (nove) dos benefícios, tendo em vista o transcurso
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do prazo de 12 (doze) anos desde o último saque irregular (Enunciado nº 53 da 2ª CCR). 2)
Quanto a um benefício, cujo último saque ocorreu em 05/11/2004, o tempo decorrido impossibilita
identificação do recebedor. Inexistência de 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. 3) 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

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

385. Processo: 1.30.001.004552/2012-34 Voto: 4270/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  noticiando  que  certo  cidadão  seria
proprietário de fato de inúmeras empresas registradas em nome de laranjas e que teria enviado 2
(dois) milhões de escudos para Portugal com o intuito de comprar imóvel em nome de terceiro.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Diligências  realizadas  apontaram
inexistirem elementos  concretos  acerca  da  denúncia  formulada,  tendo  a Receita  Federal  e  o
Conselho  de  Controle  de  Atividades  Financeiras  (COAF)  informado  não  haver  procedimento
administrativo fiscal ou registro de operações financeiras em relação ao representado. Igualmente,
o  Banco  Central  do  Brasil  informou  não  ter  localizado  em  sua  base  de  dados  registro  de
operações de câmbio e transferências internacionais em reais em nome do investigado ou em
relação  às  empresas  de  que  é  sócio.  Não  houve  a  comprovação  da  materialidade  delitiva.
Ausência  de  elementos  mínimos  suficientes  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

386. Processo: 1.30.001.005886/2012-25 Voto: 4308/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática do crime de tortura (na forma da lei vigente
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nos anos de 1970 e 1971), por parte de agentes estatais, em desfavor de vítima oponente do
regime militar.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos ocorridos em 1973.
Ausência de qualquer prova sobre as circunstâncias do desaparecimento da vítima, bem como de
testemunhas que a tenham visto presa. Não há elementos suficientes de autoria delitiva, seja pelo
decurso do tempo, seja pela dificuldade fática que envolve os crimes cometidos sob o regime
ditatorial.  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.

387. Processo: 1.32.000.000016/2016-29 Voto: 3844/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima de suposta prática de comércio irregular de mercadoria,
especificamente  refrigerante  coca-cola,  oriunda  da  Venezuela,  na  cantina  do  6º  Batalhão  de
Engenharia de Construção (CP, art. 334, §1º, III). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inciso  IV).  Diligências  realizadas  nas  dependências  da  cantina  não  encontraram  indícios  da
comercialização do mencionado produto,  não havendo vestígios  de ilicitude na venda.  Foram
acostados aos autos contrato de uso da cantina e notas fiscais dos bens comercializados. Não
houve a comprovação da materialidade delitiva. Ausência de elementos mínimos suficientes para
o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

388. Processo: 1.33.000.002842/2015-94 Voto: 3179/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita ou desobediência (CP, arts. 168, § 1º, II, e
330). Notícia de que, nos autos de execução fiscal, o representante legal da firma individual que
figura como executada, intimado acerca da penhora sobre percentual do faturamento,  não se
manifestou nem justificou o não recolhimento dos valores devidos. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). A previsão, em lei, de penalidade administrativa ou civil para a hipótese de
desobediência a ordem legal afasta o crime previsto no art. 330 do CP, salvo quando há ressalva
expressa  de  cumulação.  Precedentes:  STF  -  HC  88.452/  RS,  DJ  19-05-2006;  STJ  -  HC
186.718/RJ,  DJe  06/09/2013.  No  caso,  o  descumprimento  da  ordem judicial  caracterizou  ato
atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, III, do CPC/1973, aplicável à época dos fatos), ao qual
era  cominada multa  de  até  20% do  débito  em execução (CPC/1973,  art.  601).  Ausência  de
previsão de cumulação da sanção civil com a penal. Embora seja possível falar-se em crime de
apropriação indébita em casos em que há nomeação de sócio de empresa como depositário, na
presente hipótese,  a  executada  é firma individual  (não se tratando de  empresa  individual  de
responsabilidade limitada prevista no art.  44,  VI,  do CC),  que não tem personalidade jurídica
própria.  Desse  modo,  como  a  firma  individual  se  confunde  com  a  própria  pessoa  física  do
empresário, conclui-se que o objeto da penhora já pertencia ao investigado, não se tratando de
"coisa alheia", elementar do delito do art. 168 do CP. Homologação do arquivamento.

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

389. Processo: 1.33.001.000379/2015-36 Voto: 4034/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC
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Relator(a): Dr(a) JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para promover o acompanhamento de débitos tributários
devidos à Receita  Federal  do Brasil.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  De
acordo com Ofício n° 206/2015/DRF/BLU/SC/GAB, foram remetidos a PRM  Blumenau/SC 561
débitos entre os meses de junho a novembro de 2015, a partir  dos quais  foram tomadas as
providências cabíveis.  Informações de que as tabelas encaminhadas,  após determinado lapso
temporal,  tiveram  seu  conteúdo  devidamente  cumprido.  Exaurimento  do  objeto  do  presente
Procedimento Administrativo. Homologação do arquivamento.

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

390. Processo: 1.34.001.001552/2016-67 Voto: 4276/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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

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

391. Processo: 1.34.024.000028/2016-19 Voto: 4290/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OURINHOS-SP

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  de  crime  de  sonegação  fiscal  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).
Informações  de  que  contribuinte  pessoa  física  teria  omitido  seus  rendimentos  em  suas
declarações de imposto de renda dos exercícios de 2005 e 2006. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, IV). Diligências. Oficiada, a Receita Federal informou que não foram encontrados
indícios que justifiquem a deflagração de uma auditoria fiscal na pessoa física ora representada,
tendo, inclusive, já ocorrido a decadência do direito de se constituir eventual crédito tributário.
Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário. Natureza material do delito. Incidência
da Súmula Vinculante n° 24, do STF. Falta de justa causa para persecução penal. Homologação
do arquivamento, 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

392. Processo: 1.35.000.000613/2016-41 Voto: 3964/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia de Fato autuada a partir de expediente da Corregedoria Regional da Polícia Federal em
Sergipe  informando  acerca  da  negativa  de  instauração  de  inquérito  policial  com  base  em
representação de particular relatando diversos fatos desconexos, sob o fundamento de que não
há  indicação  da  prática  de  crimes.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
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Representação incompreensível  com meras considerações vagas e genéricas.  As informações
fornecidas  não  contêm  indícios  suficientes  da  prática  de  qualquer  infração  penal  ou  dados
capazes de viabilizar o início de eventual investigação criminal. Ausência de justa causa para o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

393. Processo: 1.35.000.001979/2009-17 Voto: 4300/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Procedimento Administrativo instaurado para apurar a prática, em tese, de crime de sonegação
fiscal/previdenciária, por parte de representantes de entidade de saúde. Não apresentação do ato
declaratório de isenção  Entidade Beneficente de Assistência Social, no período de 01/2006 a
12/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da Delegacia da Receita
Federal de que o pedido de moratória e remissão de débitos na forma da Lei nº 12.873/2013  que
instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem
Fins Lucrativos que atuam na área de saúde e que participam de forma complementar do Sistema
Único de Saúde  PROSUS, foi deferido em 07/2015. Inclusão de todos os débitos vencidos até
03/2014, em observância ao art. 155 do CTN. Crédito tributário suspenso. Inviabilidade, por ora,
do exercício  da pretensão punitiva.  Falta  de  juta  causa  para  prosseguimento  da persecução.
Precedente da 2ª CCR (Processo n° 1.29.000.002206/2014-12, Voto n° 2408/2015, Sessão n°
619, de 29/04/2015, unânime). Homologação do arquivamento, sem prejuízo do 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

394. Processo: 1.36.001.000078/2016-81 Voto: 4010/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 27/01/2009.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de 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 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 Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

395. Processo: 1.36.001.000102/2016-82 Voto: 4033/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques
indevidos de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 14/11/2007.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de procurador ou representante
legal  cadastrado.  Lapso  temporal  que  impossibilita  a  identificação do recebedor.  Ausência  de
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indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação de arquivamento.

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

Outras deliberações(Arquivamento)

396. Processo: 1.10.001.000026/2015-31 Voto: 2101/2015 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL-AC

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Obtenção  fraudulenta  de
empréstimos  consignados  junto  a  instituições  financeiras  em nome de  beneficiária  do  INSS.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV).  Instituições financeiras privadas.  Prejuízo
suportado por  particular.  Ausência  de indícios de participação de servidor  do INSS.  Instrução
Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 53: O INSS não responde, em nenhuma hipótese, pelos
débitos contratados, restringindo sua responsabilidade à averbação dos valores autorizados pelo
beneficiário e repasse à instituição financeira em relação às operações contratadas na forma do
art. 1º desta Instrução Normativa. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades.
Precedentes STJ (Terceira  Seção:  CC 115.646/RS,  DJe 21/05/2014;  CC nº  125.061/MG, DJe
17/05/2013, CC nº 100.725/RS, DJe 20/05/2010). Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Recebimento do
arquivamento  como  declínio  de  atribuições.  Homologação  do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

397. Processo: 1.11.000.000042/2016-87 Voto: 3993/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática de crime de difamação ou de injúria (CP, art. 139 ou 140), por
meio de repasse de vídeo íntimo a terceira pessoa, sem autorização. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inciso IV). Recebimento da promoção de arquivamento como declínio de
atribuições (Enunciado nº 32). A representação cinge-se a mera consulta de como agir, bem como
se poderia ingressar com ação judicial contra a pessoa que teria repassado os vídeos. Ausência
de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas, capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Dra.  Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

398. Processo: 1.34.001.006346/2015-62 Voto: 4016/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime tipificado no art. 241-D da Lei n° 8.069/90. Exibição de vídeos de
crianças com suas genitálias à mostra em programa de televisão. Revisão de arquivamento (LC nº
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75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento da promoção de arquivamento  como declínio  de atribuições
(Enunciado nº 32). Para se firmar a competência da Justiça Federal, é necessária a existência de
tratado ou convenção internacional, bem como indícios de transnacionalidade da conduta (CF, art.
109,  V).  Precedente  do  STJ  (RHC  31.491/RS,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
04/09/2013). Não obstante o Brasil seja signatário da Convenção Internacional sobre Direitos da
Criança (Decreto n° 99.710/90, art. 1º), não há indícios, no presente caso, de internacionalidade
da conduta. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Precedente da 2ª CCR em caso
análogo  (Processo  n°  1.24.000.000117/2013-29,  Voto  n°  2351/2013,  Sessão  n°  576,  de
08/04/2013, unânime). Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União, suas
entidades autárquicas ou empresas públicas, capaz de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  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 Dra.  Raquel Elias
Ferreira Dodge e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

399. Processo: JFCE/LN-2007.81.01.000737-6-INQ Voto: 3897/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL NO 
CEARÁ - SUBSEÇÃO DE 
LIMOEIRO DO NORTE

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

Ementa: Inquérito policial. Fabricação e comercialização de saneante sem registro junto à ANVISA (CP, art.
273, §1º-B, I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). O fato do saneante não ter registro
na ANVISA não têm o condão, por  si  só,  de atrair  a competência da Justiça Federal  para o
processo e julgamento do delito em apuração. A competência da Justiça Federal para o presente
caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse, de forma direta, os bens, serviços
ou  interesses  da  União   in  casu,  mais  especificamente,  da  Agência  Nacional  de  Vigilância
Sanitária , o que não ocorre no caso dos autos. A atividade em tese criminosa atenta contra a
saúde  pública.  Somente  se  verificaria  a  competência  federal  se  o  crime  atingisse  a  própria
atividade  fiscalizatória  de  órgão  da  União   caso,  por  exemplo,  o  agente  impedisse  ou
obstaculizasse a fiscalização por parte de servidores da ANVISA. O fato de a ANVISA ser o órgão
responsável pelo registro de medicamentos e saneantes não atrai a competência federal para os
crimes consistentes na comercialização de medicamentos sem o devido registro. Ausência de
indícios  de  internacionalidade  da  conduta.  Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça1.
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 maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
Participou da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 

400. Processo: JF/CE-0007411-43.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3881/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/90.
MPF: DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C
62, IV, DA LC N. 75/93. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS APTAS A MELHOR ESCLARECER OS
FATOS.  DECLÍNIO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
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PÚBLICO  FEDERAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possível  crime
previsto nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/90, a partir de noticia oriunda do National Center
for  Missing & Exploited Children,  informando possível  identificação de downloads de arquivos
contendo  pornografia  infantojuvenil,  por  meio  de  serviço  de  disco  rígido  virtual  denominado
Skydrive.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições,  ao
argumento  de  que  tal  serviço  de  armazenamento  virtual  de  arquivos  é  disponibilizado  para
assinantes do e-mail hotmail de cunho eminentemente particular, não havendo prova nos autos de
que houve distribuição, disponibilização ou publicação do material pornográfico em locais públicos
da internet, não ocorrendo a transnacionalidade do delito apto a delimitar a competência da justiça
federal  para  o  caso.  3.  Houve  discordância  do  Magistrado,  por  entender  que  o  serviço  de
armazenamento de dados na nuvem denominado skydrive pertence a empresa Microsoft, que é
sediada nos Estados Unidos, o que indicaria a transnacionalidade do delito. Remessa dos autos a
2ª CCR. 4. Da análise do dos autos, verifica-se que a National Center for Missing & Exploited
Children comunicou à Polícia Federal diversas ocorrências de conduta idêntica à aqui descrita,
praticadas por pessoas distintas. Assim,em pesquisa realizada, verificou-se que ao analisar um
desses casos,  em sede de conflito de competência,  o Superior  Tribunal de Justiça,  acatando
parecer do MPF, decidiu que a atribuição para processar e julgar tais crimes seria da Justiça
Estadual.  Tal  decisão  foi  ao  encontro  da  jurisprudência  da  corte,  que  entende evidenciada  a
transnacionalidade  em  delitos  dessa  natureza,  quando  cometidos  pela  internet,  quando  é
efetivada por meio de divulgação ou publicação de fotos e vídeos em sites, blogs ou comunidades
de relacionamento que são acessíveis em qualquer lugar do planeta, bastando que a pessoa
esteja conectada à internet e pertença à rede social.  Precedente STJ (CC 139090, Min. Felix
Fisher, Dje 29/06/2015) 5. Contudo, diferente do presente caso, nos autos analisados pelo STJ,
havia a realização de perícia no computador utilizado pelo investigado, que concluiu não haver
indícios de que este teria disponibilizado ou publicado o material pornográfico em locais públicos
da internet que fizesse com que o material cruzasse as fronteiras do país. 6. Dessa forma, tem-se
que o presente declínio de atribuições é prematuro, haja vista a necessidade, no caso concreto,
de  perícia  no  computador  investigado.  7.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

401. Processo: JF/CE-0011893-05.2013.4.05.8100-
INQ

Voto: 3903/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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-B, I). MPF: PEDIDO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. DISCORDÂNCIA DO
MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APREENSÃO DE ANABOLIZANTE
REMETIDO PELOS CORREIOS VIA ENCOMENDA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE  LESÃO  DIRETA A BEM,  SERVIÇO  OU  INTERESSE  DA UNIÃO.  HOMOLOGAÇÃO  DO
DECLÍNIO. 1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime contra a saúde
pública (CP, art. 273, § 1º-B, I), em razão da apreensão de medicamento sem registro no órgão
competente.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual, por entender, em síntese, que a remessa do produto, com remetente
em Fortaleza/CE e destinatário em São Paulo/SP, se deu no âmbito interno, sem qualquer traço
de transnacionalidade da conduta. 3. O Magistrado, por sua vez, sustentou que a procedência
estrangeira do medicamento firmaria a competência processual da Justiça Federal. 4. Não há,
data venia, atribuição do Parquet federal para investigar a distribuição de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  ANVISA,
quando  inexistentes  indícios  da  transnacionalidade  da  conduta,  como  no  caso  dos  autos.
Precedentes STJ e STF (CC 126.223/SP, Rel Min. Alderita Ramos de Oliveira (Des. convocada do
TJ/PE),  Terceira  Seção,  DJe  15/05/2013);  CC 110.497/SP,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis
Moura,  Terceira  Seção,  DJe  4/4/2011));  (RE  755446/RS,  Rel.  Min  Ricardo  Lewandowski,  Dj
22/11/2013). 5. Homologação do declínio de atribuições.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à maioria, deliberou pela homologação do declínio
de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Vencido Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
Participou da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 

402. Processo: JF-AC-0009839-17.2014.4.01.3000-
INQ

Voto: 3934/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART.
28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1.
Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime de descaminho, previsto no artigo 334
do Código Penal, em razão da elisão de tributos no valor de R$ 4.689,30. 2. O Procurador da
república  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  aplicável  o  princípio  da
insignificância ao caso, consignando, ainda, não haver noticia de reiteração da conduta delitiva. 3.
Discordância do magistrado. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV).
4. Considerando que não há notícia acerca de reiteração de conduta pelo investigado e o valor
dos  tributos  não  recolhidos,  o  caso  autoriza  a  incidência  do  princípio  da  insignificância,  nos
moldes  do  Enunciado  nº  49  desta  2ª  CCR.  5.  Inexpressiva  ofensa  ao  bem jurídico  tutelado,
considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) previsto no art.
20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2004. Precedentes: STJ, AgRg no
REsp 1407962/PR, Rel.  Min.  Marilza  Maynard (Desembargadora convocada do TJ/SE),  Sexta
Turma, DJe 04/08/2014; AgRg no REsp 1428637/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe
17/06/2014; STF, HC 112772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24/09/2012;
HC  96307,  Rel.  Min.  Joaquim  Barbosa,  2ª  Turma,  j  DJe-232  11/12/2009.  6.  Insistência  no
arquivamento.

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

403. Processo: JF-AC-0014728-53.2010.4.01.3000-
INQ

Voto: 4146/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL-
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO ACRE

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE ESTELIONATO
CONTRA  A  UNIÃO  FEDERAL.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  POSSIBILIDADE  DE
DILIGÊNCIAS  CAPAZES  DE  ESCLARECER  O  OCORRIDO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no
art. 171, § 3º do Código Penal, em desfavor da União Federal, supostamente ocorrido no curso da
desapropriação de terras para a criação da hoje conhecida Reserva Extrativista Chico Mendes. 2.
O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, com fundamento na ausência
de materialidade. 3. Discordância do MM. Juiz Federal. Remessa dos autos à 2ª CCR/MPF, nos
termos do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 62, IV, da LC 75/93. 4. Com a devida
vênia  do  il.  Procurador  da  República  oficiante,  o  arquivamento  é  prematuro.  5.  Como  bem
observou o MM. Juiz Federal, a ação de desapropriação ajuizada pelo IBAMA pode ter tido seu
objeto  mais  abrangente  do  que  a  efetiva  propriedade  rural  pertencente  à  empresa  privada
envolvida.  6.  Sendo  inconteste  a  liquidação  judicial  da  sociedade  empresarial,  deve  ser
comprovada  sua  regular  reconstituição  e  reintegração  dos  bens  partilhados  mediante
apresentação  de  ato  ou  acordo  judicial  idôneo  que  demonstre  a  rescisão  da  liquidação
anteriormente homologada. 7. O noticiado incêndio supostamente ocorrido em unidade do INCRA
no Estado do Acre também deve ser aferido. 8. Não há efetivamente demonstração inequívoca,
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segura e convincente da ausência de justa causa para a persecução penal. 9. Somente após o
exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério Público Federal
poderá concluir,  extreme de dúvidas,  se existem elementos suficientes para deflagrar  a ação
penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento. 10. Designação de outro membro
do Parquet 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

404. Processo: JFA/TO-0002766-05.2013.4.01.4301-
REPR_CRIMI

Voto: 4044/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
ARAGUAÍNA/TO

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

Ementa: Inquérito policial. Representação identificada. Supostos crimes de redução à condição análoga a
de escravo (CP, art. 149) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, 337-A) atribuídos a
ex-Prefeito do Município de Goiatins/TO. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
1)  Suposto  crime do  art.  337-A do CP:  Diligência  junto  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Crédito
tributário  que  se  encontra  com  exigibilidade  suspensa,  em  face  da  adesão  da  citada
municipalidade ao Parcelamento Especial  regido pela  Lei  nº  12.810/13.  Parcelamento que se
equipara ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade. No caso particular, as prestações
foram inadimplidas e estão sendo retidas e repassadas à Receita Federal do Brasil dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios, para sua quitação. Interpretação sistemática art. 96, §
4º,  da  Lei  nº  11.196/05,  com  as  alterações  decorrentes  da  Lei  nº  11.960/09,  ou,  mais
recentemente, pelo art. 3º da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012), cc. o inc. I do
Parágrafo Único do art. 160 da Constituição Federal. Homologação do arquivamento. 2) Suposto
crime do art. 149 do CP: Oitiva de diversas testemunhas, que relataram a inexistência de qualquer
privação de liberdade, de jornada exaustiva ou de trabalhos forçados.  Ausência de provas da
materialidade delitiva. Ademais, as possíveis vítimas são professores que detêm discernimento
acerca das condições laborais exigidas pela legislação trabalhista.  Local de trabalho que está
sujeito, constantemente, à vigilância pública. Homologação do arquivamento.

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

405. Processo: JF-AVR-0000241-27.2016.4.03.6132-
INQ

Voto: 3862/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 32ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
AVARE/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  480  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE.
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  DAR  PROSSEGUIMENTO  À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposta
prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do investigado, de
480  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente
documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular  importação.  2.  O  Procurador  da  República
oficiante,  promoveu o arquivamento dos autos por  entender  aplicável  ao  caso  o princípio  da
insignificância. Discordância do Magistrado. 3. 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. 4. Segundo a Orientação nº 25/2016
da 2ª CCR, de 18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando
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de cigarros, quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços
de cigarros,  seja  pela  diminuta reprovabilidade  da  conduta,  seja  pela  necessidade de  se  dar
efetividade  à  repressão  ao  contrabando  de  vulto,  ressalvada  a  reiteração  da  conduta.  5.  A
importação de 480 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita
do produto e para fins comerciais, não pode ser considerada insignificante, pelo que deve ser
dado prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de contrabando. 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 de
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

406. Processo: JF-BAR-0000290-50.2016.4.03.6138-
PCD

Voto: 4089/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 38ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARRETOS/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334)
PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 500
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO,
COM AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  INFORMAÇÕES  DA ANVISA,  BASEADAS  EM  PESQUISAS  OFICIAIS,  INDICAM  O
CONSUMO  MÉDIO  DE  CIGARROS  PER  CAPTA.  VIABILIDADE  DE  ARQUIVAMENTO  DE
CADERNO  INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE  MENOS  DE  153  MAÇOS  DE
TABACO,  QUANTIDADE  COMPATÍVEL COM  A DESTINAÇÃO  PARA CONSUMO  PRÓPRIO,
DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA. REQUISITO DA QUANTIDADE
DO  PRODUTO  QUE  NÃO  RESTOU,  TODAVIA,  ATENDIDO  NA  HIPÓTESE  ANALISADA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando (art.
334 do Diploma Aflitivo), após a redação dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão,
em poder do investigado, de 500 (quinhentos) maços de cigarros de procedência estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pela Procuradora da República
oficiante, com amparo na aplicação ao caso do princípio da insignificância. 3. Discordância do
Magistrado,  que  indeferiu  o  pleito  ministerial,  assinalando  que  a  quantidade  de  cigarros
apreendida extrapola a quantia para consumo pessoal, restando revelado, na caso, o nítido intuito
comercial,  sobretudo  por  possuir  o  agente  um mercado,  pelo  que  não  se  mostra  razoável  a
aplicação do princípio da bagatela. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão  (art.  28  do  Código  de  Ritos  Penais  cumulado  com  o  art.  62,  inciso  IV,  da  Lei
Complementar nº 75/93). 5. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40 (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na Sessão nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
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pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços.  9.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  inviável  o
arquivamento do feito, pois a quantidade apreendida de maços de cigarros (500) supera à quantia
acima estabelecida. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

407. Processo: JF-BA-2005.33.00.013478-8-INQ Voto: 4067/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO 
DA BAHIA

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

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º) atribuídos a
sociedades  empresárias  privadas.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligência.  Informação da Receita Federal  do Brasil  de que não há procedimentos fiscais  em
nome dos contribuintes investigados e, por conseguinte, não há constituição definitiva de créditos
tributários.  Incidência  da  Súmula  Vinculante  nº  24  do  Supremo  Tribunal  Federal  no  caso
examinado. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

408. Processo: JF-BRI-0006048-65.2014.4.03.6110-
INQ

Voto: 4090/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334)
PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 1.820
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO,
COM AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  INFORMAÇÕES  DA ANVISA,  BASEADAS  EM  PESQUISAS  OFICIAIS,  INDICAM  O
CONSUMO  MÉDIO  DE  CIGARROS  PER  CAPTA.  VIABILIDADE  DE  ARQUIVAMENTO  DE
CADERNO  INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE  MENOS  DE  153  MAÇOS  DE
TABACO,  QUANTIDADE  COMPATÍVEL COM  A DESTINAÇÃO  PARA CONSUMO  PRÓPRIO,
DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA. REQUISITO DA QUANTIDADE
DO  PRODUTO  QUE  NÃO  RESTOU,  TODAVIA,  ATENDIDO  NA  HIPÓTESE  ANALISADA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando (art.
334 do Diploma Aflitivo), após a redação dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão,
em poder do investigado, de 1.820 (mil  oitocentos e vinte) maços de cigarros de procedência
estrangeira,  desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a
regular  importação.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pela  Procuradora  da
República  oficiante,  com  amparo  na  aplicação  ao  caso  do  princípio  da  insignificância.  3.
Discordância do Magistrado, que indeferiu o pleito ministerial, assinalando que a quantidade de
cigarros apreendida extrapola a quantia para consumo pessoal,  restando revelado, na caso, o
nítido intuito comercial,  sobretudo por possuir o agente um mercado, pelo que não se mostra
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razoável  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela.  4.  Remessa dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV, da
Lei Complementar nº 75/93). 5. É de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe
maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da  bagatela,  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente,  do  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional,  por
desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em
questão.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40 (quarenta)
maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da  bagatela,
porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando. Ainda,
para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal, exigia-se que o agente
não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta delitiva, em consonância com precedente
do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de
17.12.2013).  7.  Todavia,  na Sessão nº  108ª  de  Coordenação,  realizada  em 07.03.2016,  este
Colegiado  deliberou,  à  unanimidade,  por  expedir  orientação  no  sentido  de  que  se  admite  a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, excepcionalmente,
quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada  ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e
cinquenta e três) maços, desde que ausente a reiteração da conduta. 8. Esse parâmetro objetivo
teve  como referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um indivíduo  normalmente  consome,
diariamente, observado o prazo de validade do produto, obtido em consulta à pesquisa realizada
pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma,
em  média,  17  (dezessete)  cigarros  por  dia  e  que  o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,
aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço)
=  153  maços.  9.  No  caso  presente,  observada  a  norma  de  regência,  se  revela  inviável  o
arquivamento do feito, pois a quantidade apreendida de maços de cigarros (1.820) supera, em
muito, à quantia acima estabelecida. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

409. Processo: JF/CE-0002466-76.2016.4.05.8100-
PIMP

Voto: 4135/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,
ART. 171, § 3º) PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. REALIZAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO DE
01 (UMA) PARCELA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,  SENDO QUASE INTEGRALMENTE
DEVIDA, APÓS ÓBITO DO TITULAR. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO
EM  JUÍZO,  COM  ARRIMO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR/MPF (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62,
INC. IV, DA LC Nº 75/93). APLICAÇÃO AO CASO DA ORIENTAÇÃO Nº 04 DESTE COLEGIADO.
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO.  1.  Procedimento investigativo  que  foi
instaurado para apurar suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS,  tendo  em vista  realização  de  saque
indevido de 01 (uma) parcela de benefício previdenciário, sendo quase integralmente devida, após
óbito do titular (em 24.03.2014), relativamente à competência de 03.2014, no valor total de R$
724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo
Procurador da República oficiante,  com esteio na incidência do princípio da insignificância.  3.
Discordância do Juiz Federal, que indeferiu o pleito ministerial, por entender inaplicável ao caso o
princípio da bagatela, dada a relevância do bem jurídico tutelado pela norma, que não se restringe
ao patrimônio de particular, mas, sim, da coletividade 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art.
62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Nos termos do Enunciado nº 21 deste Órgão
Revisor,  o  arquivamento  do  presente  apuratório  se  revela  viável,  muito  embora  não  se
desconheça só ser admitido,  no atual  estágio da persecução penal,  quando demonstrada, de
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forma  inequívoca,  segura  e  convincente,  causa  extintiva  da  punibilidade  ou  excludente  da
tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. 6. Todavia, é verossímil acreditar que o falecimento de
qualquer pessoa exige a realização de despesas com funeral, bem como quitação de dívidas, por
mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, especialmente quando de origem simples. Nessa
guisa de entendimento, inclusive, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal editou, em 27.11.2013, a Orientação nº 04, orientando aos membros do MPF que oficiam
na área criminal a 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. No particular, o saque foi relativo a, apenas, uma
competência e parcialmente indevido, não havendo falar, assim, em prova concreta de dolo na
conduta encetada, pelo que se revela aplicável, por analogia, a referida Orientação nº 04 deste
Colegiado. 8. Insistência no arquivamento do feito.

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

410. Processo: JF/CE-0004501-43.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3873/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, §3º). REVISÃO
DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62, IV). AUTORIA IDENTIFICADA. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial
instaurado para apurar o crime de estelionato previdenciário, tipificado no art. 171 § 3º do Código
Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular. 2. A
Procuradora da República oficiante, após ser designada para prosseguir no feito, haja vista que
esta 2ª CCR já não havia homologado pedido de arquivamento anterior, promoveu o arquivamento
do feito insistindo na tese da ausência de dolo da investigada e pelo diminuto prejuízo ao INSS. 3.
O diminuto valor do prejuízo ao INSS não permite o reconhecimento da insignificância ao caso, já
que não se enquadra nos critérios estabelecidos na Orientação nº 4 desta 2ª CCR, haja vista a
ocorrência de 5 saques do benefício previdenciário. 4. No caso, não há dúvida acerca da autoria e
materialidade do delito, bem como da adequação típica da conduta perpetrada. Se, de fato, não
houve dolo do investigado, a sentença o dirá após o normal exame do contraditório, pois qualquer
ponderação acerca da intenção de se praticar o crime, somente poderá ser demonstrada no curso
da instrução criminal,  quando se oportunizará a completa produção de provas, submetidas ao
contraditório  e  ampla  defesa.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

411. Processo: JF/CE-0016448-80.2004.4.05.8100-
INQ

Voto: 4091/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (LEI Nº 8.137/90, ART. 1º).
MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA
DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE RECURSO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE JUNTO
AO CARF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO
(CPP, ART. 28 CC. A LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). CRÉDITO FISCAL QUE NÃO RESTOU
DEFINITIVAMENTE CONSTITUÍDO. APLICAÇÃO DA SV Nº 24 DO STF AO CASO PRESENTE.
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INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar
suposto  crime  de  sonegação  de  tributos  federais  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º)  atribuído  a
representantes legais de pessoa jurídica privada. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em
Juízo pelo Procurador da República oficiante, com arrimo na pendência de análise administrativa
de  recurso  interposto  pelo  contribuinte  junto  ao  Conselho  Administrativo  de  Recursos  Fiscais
CARF,  encontrando-se  tal  procedimento  fiscal,  ainda,  sob  análise  não  definitiva  na  esfera
administrativa,  a incidir,  na hipótese,  o teor da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal
Federal.  3.  Discordância  do Juiz  Federal,  que indeferiu  o  pleito  ministerial,  assinalando,  para
tanto, gerar a pendência de decisão definitiva sobre o débito fiscal pelas autoridades fazendárias
a suspensão da pretensão punitiva estatal,  até decisão final  na seara administrativa, e não o
arquivamento do procedimento investigativo. 4. Remessa dos autos a este Colegiado (art. 28 do
Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93). 5. Crédito
fiscal que não restou, ainda, definitivamente constituído na esfera administrativa. 6. Aplicação da
Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal ao caso presente. 7. Ausência de justa
causa para a persecução penal. 8. Insistência no arquivamento do feito, 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

412. Processo: JF/EU/BA-0000050-
63.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 4094/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,
ART. 171, § 3º) PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS
DE 03 (TRÊS) PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SENDO UMA PARCIALMENTE
DEVIDA, APÓS ÓBITO DA TITULAR. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM
JUÍZO, COM ARRIMO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E NA AUSÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR/MPF
(ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  APLICAÇÃO  AO  CASO  DA
ORIENTAÇÃO  Nº  04  DESTE  COLEGIADO.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO. 1. Procedimento investigativo que foi instaurado para apurar suposto crime de
estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro
Social  INSS, tendo em vista realização de saques indevidos de 03 (três) parcelas de benefício
previdenciário,  sendo  uma  delas  parcialmente  devida,  após  óbito  da  titular  (em 08.06.2012),
relativamente às competências de 01.06.2012 a 31.08.2012, no valor total de R$ 2.552,58 (dois
mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). 2. Pedido de arquivamento
do  apuratório  em Juízo  pelo  Procurador  da República  oficiante,  com esteio  na  incidência  do
princípio da insignificância e, ainda, na ausência de dolo na conduta perpetrada, já que os saques
se deram sem que tenha havido renovação de senha e sem emprego de fraude. 3. Discordância
do Juiz Federal, que indeferiu o pleito ministerial, por entender inaplicável à espécie o princípio da
bagatela,  uma vez terem os saques gerado prejuízo ao INSS, assinalando, ademais,  dever o
elemento subjetivo do tipo ser aferido no curso processual, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art.
28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5.
Nos termos do Enunciado nº 21 deste Órgão Revisor, o arquivamento do presente apuratório se
revela viável, muito embora não se desconheça só ser admitido, no atual estágio da persecução
penal,  quando  demonstrada,  de  forma  inequívoca,  segura  e  convincente,  causa  extintiva  da
punibilidade ou excludente da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. 6. Todavia, é verossímil
acreditar que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com funeral, bem
como quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, especialmente quando
de origem simples.  Nessa guisa de entendimento,  inclusive,  a 2ª  Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal editou, em 27.11.2013, a Orientação nº 04, orientando aos
membros  do  MPF  que  oficiam  na  área  criminal  a  dispensar  liminarmente  a  instauração  de
investigação  criminal  própria  ou  de  inquérito  policial  e  determinar,  se  assim  o  entender,  o
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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. No particular, os saques irregulares foram relativos a 04 (quatro) competências,
sendo uma delas, porém, parcialmente devida, não havendo falar, assim, em prova concreta de
dolo na conduta encetada, pelo que se revela aplicável, aqui, a referida Orientação nº 04 deste
Colegiado. 8. Insistência no arquivamento do feito.

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

413. Processo: JF/EU/BA-0000052-
33.2016.4.01.3310-PIMP

Voto: 4095/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
FEDERAL DE EUNAPOLIS/BA

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP,
ART. 171, § 3º) PRATICADO EM DESFAVOR DO INSS. REALIZAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS
DE  04  (QUATRO)  PARCELAS  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO,  SENDO  UMA
PARCIALMENTE DEVIDA, APÓS ÓBITO DA TITULAR. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO
APURATÓRIO  EM  JUÍZO,  COM  ARRIMO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  E  NA
AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REMESSA DOS
AUTOS A ESTA 2ª  CCR/MPF (ART.  28 DO CPP CC.  O ART.  62,  INC.  IV,  DA LC Nº  75/93).
APLICAÇÃO  AO  CASO  DA ORIENTAÇÃO  Nº  04  DESTE  COLEGIADO.  INSISTÊNCIA NO
ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO.  1.  Procedimento  investigativo  que  foi  instaurado  para
apurar  suposto  crime de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticado  em desfavor  do
Instituto Nacional do Seguro Social  INSS, tendo em vista realização de saques indevidos de 04
(quatro) parcelas de benefício previdenciário, sendo uma delas parcialmente devida, após óbito da
titular (em 14.05.2012), relativamente às competências de 01.05.2012 a 31.08.2012, no valor total
de  R$  2.928,20  (dois  mil  novecentos  e  vinte  e  oito  reais  e  vinte  centavos).  2.  Pedido  de
arquivamento  do  apuratório  em Juízo  pelo  Procurador  da República  oficiante,  com esteio  na
incidência do princípio da insignificância e, ainda, na ausência de dolo na conduta perpetrada, já
que os saques se deram sem que tenha havido renovação de senha e sem emprego de fraude. 3.
Discordância do Juiz Federal, que indeferiu o pleito ministerial, por entender inaplicável à espécie
o  princípio  da  bagatela,  uma  vez  terem  os  saques  gerado  prejuízo  ao  INSS,  assinalando,
ademais,  dever o elemento subjetivo do tipo ser aferido no curso processual,  sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão, nos termos do art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV, da
Lei  Complementar  nº  75/93.  5.  Nos  termos  do  Enunciado  nº  21  deste  Órgão  Revisor,  o
arquivamento do presente apuratório se revela viável, muito embora não se desconheça só ser
admitido,  no  atual  estágio  da  persecução  penal,  quando  demonstrada,  de  forma  inequívoca,
segura e convincente, causa extintiva da punibilidade ou excludente da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade. 6. Todavia, é verossímil acreditar que o falecimento de qualquer pessoa exige a
realização de despesas com funeral,  bem como quitação de dívidas, por mínimas que sejam,
deixadas pelo de cujus, especialmente quando de origem simples. Nessa guisa de entendimento,
inclusive,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal  editou,  em
27.11.2013, a Orientação nº 04, orientando aos membros do MPF que oficiam na área criminal a
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. No particular, os saques irregulares foram relativos a 04 (quatro)
competências, sendo uma delas, porém, parcialmente devida, não havendo falar, assim, em prova
concreta de dolo na conduta encetada, pelo que se revela aplicável, aqui, a referida Orientação nº
04 deste Colegiado. 8. Insistência no arquivamento do feito.

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

414. Processo: JF-JAU-0000376-84.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 4144/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334)
PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 12
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO,
COM AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  INFORMAÇÕES  DA ANVISA,  BASEADAS  EM  PESQUISAS  OFICIAIS,  INDICAM  O
CONSUMO  MÉDIO  DE  CIGARROS  PER  CAPTA.  ARQUIVAMENTO  DE  CADERNO
INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE  MENOS  DE  153  MAÇOS  DE  TABACO,
QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A DESTINAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO, DESDE QUE
AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA. REQUISITO DA QUANTIDADE DO PRODUTO
QUE RESTOU ATENDIDO NA HIPÓTESE ANALISADA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRÁTICA
DE  MESMA  AÇÃO.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO.  1.  Procedimento
investigatório que foi instaurado para apurar suposta prática de contrabando, crime plasmado no
art.  334  do  Diploma  Aflitivo,  após  a  redação  dada  pela  Lei  nº  13.008/2014,  tendo  em vista
apreensão, em poder do investigado, de 12 (doze) maços de cigarros de procedência estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2.  Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante, com amparo na aplicação ao caso do princípio da insignificância. 3. Discordância do
Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 28
do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93). 5. É
de ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio
da bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua
comercialização no território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97,
que restringem, com rigor, o comércio em questão. 6. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que
as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a
aplicação do princípio da bagatela, porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio
consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de
significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta
delitiva,  em  consonância  com  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,
Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  7.  Todavia,  na  Sessão  nº  108ª  de
Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado deliberou,  à unanimidade, por expedir
orientação no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada
ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  desde  que  ausente  a
reiteração  da  conduta.  8.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como referência  o  volume  médio  de
cigarros que um indivíduo normalmente consome, diariamente, observado o prazo de validade do
produto, obtido em consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar
Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que
o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,  aproximadamente,  6  (seis)  meses;  e  à  equação  17
(cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 9. No caso presente, observada a
norma  de  regência,  se  revela  viável  o  arquivamento  da  investigação  criminal  da  conduta
perpetrada, pois a quantidade apreendida (12 maços de cigarros) não supera a 153 (cento e
cinquenta e três) maços, pelo que diminuta a reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se
mostra  gravosa  a  continuidade  de  repressão  a  contrabando  deste  viés,  porque  ausente  a
reiteração  de  conduta  da  mesma  espécie  (fs.  49),  a  não  cobrar  a  persecução  penal.  10.
Insistência no arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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415. Processo: JF/MRE-0002982-77.2015.4.01.3821-
TC

Voto: 4115/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
MURIAÉ/MG

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

Ementa: Termo circunstanciado. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP) a ordem proferida por
Juízo da Subseção Judiciária de Muriaé/MG atribuída a Gerente Regional de Saúde. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Para configuração da desobediência,  exige-se o
endereçamento  direto  à  pessoa  a  qual  incumbiria  o  atendimento  da  ordem.  Segundo
entendimento  do  Supremo  Tribunal  Federal:  o  crime  de  desobediência  se  configura  quando
demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem emanada da autoridade pública.
Para a configuração do delito é insuficiente que a ordem não seja cumprida, sendo necessário
que  tenha  sido  endereçada  diretamente  a  quem tem o  dever  de  cumpri-la  e  que  este,  com
vontade específica de contrariar, desatenda ao comando. (AP 633/RS, acórdão publicado no DJ-e
DE 21/02/14, relator Min. Teori Zavaski). Destinatário da ordem judicial que não detinha, in casu,
atribuição  para  cumprimento  da  determinação.  Não  ocorrência  do  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

416. Processo: JF/PR/CAS-5000826-
64.2016.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4141/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTO  CRIME DE DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  MERCADORIAS.  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS
CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº
10.522/02. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS
A ESTE  COLEGIADO  (ART.  28  CC.  DO  CPP CC.  O  ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).
ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  NOTÍCIA  DE  REITERAÇÃO  DE  CONDUTA  DE  MESMA
NATUREZA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA.
PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA 2ª CCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Procedimento investigatório  que foi
instaurado para apurar suposta prática de crime de descaminho (CP, art. 334), tendo em vista
apreensão  de  mercadorias  de  origem  estrangeira,  desacompanhadas  de  documentação
comprobatória  de  sua  regular  importação.  O  valor  dos  tributos  iludidos  foi  calculado  em R$
8.257,41 (oito mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). 2. O Procurador
da República oficiante requereu em Juízo o arquivamento do apuratório, com base no princípio da
insignificância, vez que o valor dos tributos suprimidos é inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
patamar  previsto  na Portaria  nº  75/2012 do Ministério  da Fazenda.  3.  Discordância  da Juíza
Federal.  4.  Remessa dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação e  Revisão  do  Ministério
Público Federal, nos termos do art. 28 do Código de Ritos Penais e do art. 62, inc. IV, da Lei
Complementar nº 75/93. 5. Razão assiste à Magistrada. 6. Nos termos do Enunciado nº 49 deste
Colegiado: 'Admite-se o valor fixado no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como
parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que
ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)'. Contudo, no caso
presente, não se afigura possível incidência do referido verbete devido à notícia de cometimento
reiterado  de  conduta  da  mesma natureza.  7.  A prática  contumaz da  mesma conduta  delitiva
impede que o fato seja considerado como destituído de significação penal.  A recalcitrância na
perpetração de crimes faz surgir o desvalor da ação, demonstrando que o agente não se intimida
com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede o reconhecimento da insignificância do
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caso perante o Direito.  8. Precedentes do Supremo Tribunal Federal,  do Superior Tribunal de
Justiça e deste Órgão Revisor (HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe:
10/12/2012; HC nº 258.953/MG, 5ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe: 02/04/2013;
Procedimento  MPF  nº  1.25.000.001060/2015-18,  Voto  nº  2964/2015,  Sessão  nº  620,  de
11/05/2015,  votação  unânime;  Procedimento  MPF  nº  1.33.004.000024/2014-36,  Voto  nº
4971/2014,  Sessão  nº  602,  de  04/08/2014,  votação  unânime).  9.  Não  homologação  do
arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

417. Processo: JF/PR/CAS-5006805-
41.2015.4.04.7005-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 3925/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CASCAVEL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP, ARTIGO 334). VALOR DO
TRIBUTO ILUDIDO SUPERIOR A R$ 10.000,00. MPF: INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA 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  INADEQUADO.  VALOR  DO  TRIBUTO
ILUDIDO SUPERIOR A DEZ MIL REAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 49 DESTE ÓRGÃO
REVISOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À ESPÉCIE. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA DAR  PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.
Procedimento  investigatório  instaurado  com  o  fim  de  apurar  a  suposta  prática  de  crime  de
descaminho (art.  334 do Código Penal),  tendo em vista ilusão de tributos no montante de R$
14.598,14. 2. Pedido de arquivamento com arrimo no princípio da insignificância, haja vista que o
valor  dos  tributos  iludidos  não  ultrapassaria  o  teto  de  R$  20.000,00.  3.  Discordância  do
Magistrado. 4. 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. 5.
Razão assiste ao Julgador. Arquivamento inadequado. 6. Valor do tributo iludido superior a dez mil
reais. Controvérsia jurisprudencial acerca do patamar de aplicação do princípio da insignificância
ao referido crime. Aplicação do patamar de R$ 20.000,00 pelo Supremo Tribunal Federal, tendo
por base a portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda. Discordância do Superior Tribunal de
Justiça, que entende pela aplicação do valor de até R$ 10.000,00 a teor do disposto no art. 20 da
Lei nº 10.552/02. 7. Aplicação, no caso, do Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado
no art.  20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do
princípio da insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta
(61ª  Sessão de Coordenação de 04/03/2013).  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

418. Processo: JF/PR/CUR-5014552-
57.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 4097/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: IPL.  IMPORTAÇÃO  DE  30  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA
PRATICADA.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.  REMESSA  DOS  AUTOS  A  ESTE
COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA
QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I,  CC. O ART. 40, INC. I,  DA LEI Nº 11.343/2006.
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DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I,
cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 11.03.2015,
pela Alfândega da Receita Federal  em Curitiba/PR, de encomenda postal  contendo 30 (trinta)
sementes da planta de espécie Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por maconha,
importadas da Suíça por destinatário residente em São Paulo/SP. 2. Pedido de arquivamento do
apuratório em Juízo pela Presentante do Ministério Público Federal, sob a tese de atipicidade da
conduta  perpetrada,  já  que  as  sementes  apreendidas  não  apresentaram  a  substância
tetraidrocanabinol  (THC),  não  se  enquadrando,  portanto,  como  matéria-prima  destinada  à
preparação da droga. 3. Discordância do Magistrado Federal,  que entendeu se amoldarem os
fatos ao delito previsto no art. 28, caput, cumulado com o § 1º, da Lei de Drogas. 4. Remessa dos
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de
Processo Penal cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Arquivamento
inadequado.  6.  Ainda  que  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta e ajuste ao inc. I do § 1º
do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o objeto material aqui protegido não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção, mostrando-se desinfluente, portanto, o início do
cultivo  ou  da  plantação.  Ora,  o  tipo  penal  em tela  faz  menção  à  matéria-prima  destinada  à
preparação, ou seja, é despiciendo o início do preparo, a tanto bastando que sirva à fabricação,
de modo que a importação da semente implica, por si só, importação de material que serve à
etapa de preparo de narcótico. 7. Acerca do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: No
caso,  o  fato  narrado  na  denúncia,  ou  seja,  a  apreensão,  na  residência  do paciente,  de  170
sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito' e ''guardar'
matéria-prima destinada a preparação de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica (art.  12,  § 1º,  I,  da Lei  6.368/76),  não podendo se falar  em atipicidade da
conduta. (HC 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 02/03/2009). 8.
Nesse passo, a conduta investigada é típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I,
cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, diante da importação de insumo ou matéria-
prima  para  a  produção/confecção  do  entorpecente,  ainda  que  para  consumo  próprio.  9.
Designação de outro Membro do MPF, atuante na PR/SP, para dar prosseguimento à persecução
penal, quanto ao crime de tráfico internacional de entorpecentes.

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

419. Processo: JF/PR/CUR-5015381-
38.2015.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3919/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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 20 sementes de maconha (Cannabis Sativa
Linneu), oriundas do exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos autos entendendo tratar-se  de crime de  contrabando (CP,  art.  334),  incidindo  no caso o
princípio da insignificância. 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. 33, § 1º-I da Lei nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou
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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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

420. Processo: JF/PR/PAT-5002370-
03.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4085/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

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

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

421. Processo: JF/PR/PAT-5002374-
40.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4086/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

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

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

422. Processo: JF/PR/PAT-5002382-
17.2015.4.04.7012-SEM_SIGLA -
Eletrônico 

Voto: 4087/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE PATO 
BRANCO

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

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

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

423. Processo: JFRJ/VTR-0003307-
90.2014.4.02.5104-INQ

Voto: 3893/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
VOLTA REDONDA

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 45 sementes de maconha (Cannabis Sativa
Linneu), oriundas do exterior. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento
dos  autos  entendendo  atípica  a  conduta,  configurando  mero  ato  preparatório  para  o  delito
tipificado  no art.  28,  §  1º  da Lei  nº  11.343/06.  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. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

424. Processo: JF-RJ-2015.51.01.509584-9-INQ Voto: 4177/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Supostos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticados
em  desfavor  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos   EBCT,  em  02.09.2014  e  em
29.10.2014, respectivamente no Município de Bairros de Bangu e no Município de Santa Cruz, no
Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Indivíduos  armados  que  subtraíram  encomendas  de  carros  dos
Correios, em ruas das citadas municipalidades. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV). Diligências. Processo administrativo instaurado pela EBCT que estimou prejuízos nos
valores  de  R$ 1.857,17  e  de  R$  4.136,63.  Oitiva  dos  funcionários  abordados  pelos  agentes
criminosos. Insucesso na coleta de elementos mínimos acerca das características dos autores e
de outras informações em torno das ditas infrações. Inexistência de linha investigativa capaz de
modificar o panorama probatório atual. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

425. Processo: JFRS/POA-5065396-
02.2015.4.04.7100-INQ - Eletrônico 

Voto: 4093/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
RIO GRANDE DO SUL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
PORTO ALEGRE

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ART. 330) PRATICADO NO BOJO DE AÇÃO
JUDICIAL.  DEPOSITÁRIO  QUE  DESCUMPRIU  ORDEM  DE  JUÍZO  FEDERAL  AO  NÃO
ENTREGAR INJUSTIFICADAMENTE BENS PENHORADOS, NEM EFETUAR PAGAMENTO DO
VALOR  DEVIDO.  MPF:  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO.
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP
CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESOBEDIÊNCIA
NÃO CONFIGURADA, DADA A APLICAÇÃO DE MULTA CÍVEL. POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO,
TODAVIA,  DO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  (CP,  ART.  168,  §  1º,  INC.  II).
PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA
DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Procedimento instaurado com o escopo
de apurar possível delito tipificado no art. 330 do Código Penal perpetrado por depositário nos
autos de ação em trâmite na 2ª Vara Federal de Canoas/RS, que descumpriu ordem judicial ao
não entregar os bens penhorados ou efetuar  o  pagamento,  sem qualquer  justificativa.  2.  Em
depoimento,  o  réu  alegou  que  realizou  financiamento  para  comprar  um  carro,  todavia,  não
conseguiu adimplir tal dívida, entregando, assim, o veículo objeto da ordem judicial descumprida a
terceiro como forma de quitar sua dívida, manifestando, assim, desconhecer onde se encontrava o
veículo  constante  do  mandado  e  que  estava  tentando  localizar  a  pessoa  que  estaria  com o
veículo. 3. Pedido de arquivamento do procedimento em Juízo pelo Procurador oficiante, sob a
tese 4. Discordância do Magistrado, que indeferiu o pleito ministerial, ao 5. Remessa dos autos a
esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (art. 28 do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº
75/93). 6.  Arquivamento inadequado. 7.  A orientação da jurisprudência é no sentido de que a
previsão em lei de penalidade administrativa ou civil para a hipótese de desobediência a ordem
legal  afasta  o  crime  previsto  no  art.  330  do  Código  Penal,  salvo  quando  houver  a  ressalva
expressa de cumulação.  Essa é a  jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  e do Superior
Tribunal de Justiça (STF, SS nº 3456/PA, DJe 21/5/2009; STF, HC: nº 88.452/RS, DJ: 19/5/2006;
STJ,  HC  nº  186.718/RJ,  DJe  6/9/2013).  8.  No  particular,  conforme  despachos  judiciais,  o
descumprimento da ordem caracterizou ato atentatório à dignidade da Justiça, previsto no art.
600, inc. III, do CPC, cuja sanção é a aplicação de multa não superior a 20% do valor atualizado
do débito em execução (CPC, art. 601). Desse modo, não havendo a previsão de cumulação das
sanções civis e criminais no caso de ato atentatório à dignidade da Justiça, não resta despertado
o crime de desobediência.  9.  Todavia,  visualiza-se  a  caracterização do crime de  apropriação
indébita, que, inclusive, tem a pena aumentada quando o agente recebe a coisa na qualidade de
depositário judicial  (art.  168,  inc.  II,  CP).  10.  Precedentes do Tribunal Regional  Federal  da 4ª
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Região e deste Colegiado (Procedimento MPF n° 1.33.000.002414/2015-61, Sessão n° 628, de
21/09/2015,  unânime;  Procedimento  MPF  nº  1.00.000.008789/2014-03,  Sessão  n°  602,  de
04/08/2014,  unânime).  11.  Designação de outro  membro do MPF para dar  prosseguimento à
persecução pela eventual prática do crime de apropriação indébita.

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

426. Processo: JF-SOR-0001335-13.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 3891/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE IMPORTAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
SEM  REGISTRO  NA  ANVISA.  PEDIDO  DE  DECLINAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.
INDEFERIMENTO.  REVISÃO  (ART.  28  DO  CPP,  POR  ANALOGIA).  INDÍCIOS  DE
TRANSNACIONALIDADE. DECLÍNIO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar
prática dos crimes de contrabando e importação/comercialização de medicamentos sem registro
na ANVISA. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao
crime de contrabando de cigarros,  com base no princípio da insignificância.  Quanto ao delito
descrito no art. 273,§1º-B, requereu judicialmente a remessa dos autos à Justiça Estadual, por
entender que a transnacionalidade não restou demonstrada pelos elementos presentes nos autos.
3.  O Juiz  Federal  acolheu a manifestação do MPF no tocante ao arquivamento do crime de
contrabando de cigarros e firmou a competência da Justiça Federal  para análise do crime de
importação/comercialização de medicamentos sem registro na ANVISA, haja vista a existência de
evidências consistentes da transnacionalidade da conduta do investigado. 4. Declínio prematuro,
tendo em vista a existência de indícios acerca da transnacionalidade da conduta delitiva, já que o
investigado, residente em Foz do Iguaçu/PR, foi encontrado em rodovia na altura da cidade de
Itu/SP, transportando diversos cigarros e anabolizantes oriundos do Paraguai. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

427. Processo: JF-SOR-0004568-18.2015.4.03.6110-
INQ

Voto: 4143/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334)
PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.008/2014. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE 150
MAÇOS DE CIGARROS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO,
COM AMPARO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.
REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº
75/93).  INFORMAÇÕES  DA ANVISA,  BASEADAS  EM  PESQUISAS  OFICIAIS,  INDICAM  O
CONSUMO  MÉDIO  DE  CIGARROS  PER  CAPTA.  VIABILIDADE  DE  ARQUIVAMENTO  DE
CADERNO  INVESTIGATIVO  QUE  APURE  APREENSÃO  DE  MENOS  DE  153  MAÇOS  DE
TABACO,  QUANTIDADE  COMPATÍVEL COM  A DESTINAÇÃO  PARA CONSUMO  PRÓPRIO,
DESDE QUE AUSENTE REITERAÇÃO DE IGUAL CONDUTA. REQUISITO DA QUANTIDADE
DO PRODUTO QUE RESTOU ATENDIDO NA HIPÓTESE ANALISADA. AUSÊNCIA, PORÉM, DE
REGISTRO  DE  PRÁTICA  DE  MESMA  AÇÃO.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIAS PARA AFERIÇÃO DESTE VETOR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento  investigatório  que  foi
instaurado para apurar suposta prática de contrabando, crime plasmado no art. 334 do Diploma
Aflitivo, após a redação dada pela Lei nº 13.008/2014, tendo em vista apreensão, em poder da
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investigada,  de  150  (cento  e  cinquenta)  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,
desacompanhados  da  correspondente  documentação  fiscal,  apta  a  comprovar  a  regular
importação. 2.  Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República
oficiante, com amparo na aplicação ao caso do princípio da insignificância. 3. Discordância do
Magistrado. 4.  Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art.  28 do
Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62, inciso IV, da Lei Complementar nº 75/93). 5. É de
ciência correntia que a natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da
bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua
comercialização no território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97,
que restringem, com rigor, o comércio em questão. 6. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que
as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a
aplicação do princípio da bagatela, porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio
consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de
significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta
delitiva,  em  consonância  com  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,
Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  7.  Todavia,  na  Sessão  nº  108ª  de
Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado deliberou,  à unanimidade, por expedir
orientação no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada
ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  desde  que  ausente  a
reiteração  da  conduta.  8.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como referência  o  volume médio  de
cigarros que um indivíduo normalmente consome, diariamente, observado o prazo de validade do
produto, obtido em consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar
Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que
o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,  aproximadamente,  6  (seis)  meses;  e  à  equação  17
(cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 9. No caso presente, observada a
norma  de  regência,  se  revelaria  viável  o  arquivamento  da  investigação  criminal  da  conduta
perpetrada, pois a quantidade apreendida (150 maços de cigarros) não supera a 153 maços, pelo
que  diminuta  a  reprovabilidade  da  conduta  e,  por  conseguinte,  se  mostraria  gravosa  a
continuidade de repressão a contrabando deste viés, se ausente fosse a reiteração de conduta da
mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 10. Porém, não há, aqui, notícia ou diligência
procedida no intuito  de aferir  registro,  ou não,  de reiteração de tal  conduta,  pelo  que se faz
necessário  o  prosseguimento  do  feito  para  correspondente  constatação  deste  vetor.  11.
Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

428. Processo: JF/SP-0004224-18.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4096/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL.  SUPOSTOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 241-A E  241-B DA LEI  Nº  8.609/90.
ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES
DE  MATERIAL  PORNOGRÁFICO  ENVOLVENDO  CRIANÇAS  OU  ADOLESCENTES.  MPF:
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO, COM AMPARO NA AUSÊNCIA DE
AUTORIA DELITIVA E  DE  DILIGÊNCIAS  VIÁVEIS  A ESCLARECÊ-LA.  DISCORDÂNCIA DA
MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
NECESSIDADE  DE  EXAURIMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS  ELUCIDATIVAS.  PENDÊNCIA  DE
ANÁLISE DE UMAS DAS MEDIDAS REQUISITADAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar
possíveis crimes descritos nos artigos 241-A ou 241-B da Lei nº 8.609/90 (Estatuto da Criança e
Adolescente), tendo em vista a informação do Grupo Especial de Combate aos Crimes de Ódio e
à Pornografia Infantil na Internet  Divisão de Direitos Humanos  Polícia Federal brasileira, datada
de  15.04.2014,  relatando  que,  a  partir  da  investigação  proveniente  da  Alemanha  contra  150
indivíduos  envolvidos  na  disponibilização  de  pornografia  infantil  pela  internet,  que  utilizaram

182



Ata da 649ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                           PGR-00212922/2016

conexões originadas no Brasil,  entre os meses de dezembro de 2011 a fevereiro de 2014. 2.
Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador oficiante, com amparo na tese
de ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências viáveis a esclarecê-la, pontuando não
haver nos autos nenhum dado particularizador, como e-mail por exemplo, a nortear a investigação
e concentrar os respectivos atos no usuário suspeito 3. Discordância da Magistrada, que indeferiu
o pleito ministerial, assinalando, para tanto, o não exaurimento das diligências investigativas para
o esclarecimento da autoria delitiva. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão (art. 28 do Código de Ritos Penais e do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93). 5
Arquivamento do caderno investigativo revela-se prematuro. 6. No atual estágio da persecução
criminal, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e do in dubio pro
societate,  apenas  seria  admitido  o  arquivamento  do  IPL se  ausentes  elementos  mínimos  da
autoria  e/ou  da  materialidade  delitivas,  e  após  esgotadas  as  diligências,  ou  se  existente
demonstração  inequívoca  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da
punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 7. Como bem registrou a Magistrada, a quem
peço vênia para adotar os fundamentos constantes da decisão de fs. 136 e 136v, não houve, aqui,
o  exaurimento  das  diligências  investigativas  quanto  à  autoria  delitiva,  pendendo  uma  delas,
inclusive, de respectivo exame.  8. Ademais, outra medida requisitada pelo Membro do Parquet
Federal à Polícia não foi cumprida, porque não repousavam nos autos os dados da sociedade
empresária CLARO, juntados posteriormente, pelo que a autoridade policial sequer teve acesso a
essas informações. 9. Por fim, deve se atentar para a ponderação da Julgadora no sentido de que
as empresas de telefonia TIM e CLARO forneceram dados cadastrais do mesmo cliente, embora
com endereços diversos, a merecer nova diligência elucidativa. 10. Logo, 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.  11.  Precedentes  do  Superior
Tribunal de Justiça (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). 12. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

429. Processo: JF/SP-0008728-04.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 4134/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. IMPORTAÇÃO DE 28
SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM
JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC.
IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I, CC. O ART.
40,  INC.  I,  DA LEI  Nº  11.343/2006.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta
prática  do  crime  previsto  no  art.  33,  §  1º,  inc.  I,  cumulado  com o  art.  40,  inc.  I,  da  Lei  nº
11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 03.12.2013, pela Alfândega da Receita Federal em
São Paulo,  de  encomenda postal  contendo 28 (vinte  e  oito)  sementes  da planta  de espécie
Cannabis  Sativa  Linneu,  vulgarmente  conhecida  por  maconha,  importadas  da  Holanda  por
destinatário  residente em Vitória/ES.  2.  Pedido de arquivamento do apuratório  em Juízo pelo
Presentante do Ministério Público Federal, sob a tese de atipicidade da conduta perpetrada, ante
a  pequena  quantidade  de  substâncias  apreendias,  a  configurar  o  art.  28,  ambos  da  Lei  nº
11.343/06. 3. Discordância do Magistrado Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado
com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Ainda que as sementes de maconha não
contenham o princípio ativo THC (tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da
conduta e ajuste ao inc. I  do § 1º do art.  33 da Lei nº 11.343/06, pois o objeto material  aqui
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protegido não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou o produto químico destinado a
sua preparação, sendo também incriminadas as etapas anteriores da produção, mostrando-se
desinfluente, portanto, o início do cultivo ou da plantação. Ora, o tipo penal em tela faz menção à
matéria-prima  destinada  à  preparação,  ou  seja,  é  despiciendo  o  início  do  preparo,  a  tanto
bastando que  sirva  à  fabricação,  de modo que  a importação  da semente  implica,  por  si  só,
importação de material que serve à etapa de preparo de narcótico. 6. Acerca do tema, já decidiu o
C. Superior Tribunal de Justiça: No caso, o fato narrado na denúncia, ou seja, a apreensão, na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal  'ter  em  depósito'  e  ''guardar'  matéria-prima  destinada  a  preparação  de  substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76),
não podendo se falar em atipicidade da conduta. (HC 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima,  Quinta  Turma,  DJe  02/03/2009).  7.  Nesse  passo,  a  conduta  investigada  é  típica  e  se
amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I, cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006,
diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente,
ainda que para consumo próprio. 8. Designação de outro Membro do Parquet Federal para dar
prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de tráfico internacional de entorpecentes.

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

430. Processo: JF/SP-0016344-64.2013.4.03.6181-
INQ

Voto: 4133/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. IMPORTAÇÃO DE 10
SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM
JUÍZO ANCORADO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ
FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC.
IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA AO ART. 33, § 1º, INC. I, CC. O ART.
40,  INC.  I,  DA LEI  Nº  11.343/2006.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta
prática  do  crime  previsto  no  art.  33,  §  1º,  inc.  I,  cumulado  com o  art.  40,  inc.  I,  da  Lei  nº
11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 30.10.2013, pela Alfândega da Receita Federal em
São Paulo, de encomenda postal contendo 10 (dez) sementes da planta de espécie Cannabis
Sativa  Linneu,  vulgarmente  conhecida  por  maconha,  importadas  da  Holanda  por  destinatário
residente  em  João  Pessoa/PB.  2.  Pedido  de  arquivamento  do  apuratório  em  Juízo  pela
Presentante do Ministério Público Federal, sob a tese de atipicidade da conduta perpetrada, ante
a ausência  da substância  Tetrahidrocannabinol  nas  sementes.  3.  Discordância  do  Magistrado
Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos
do art. 28 do Código de Processo Penal cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93.  5.  Ainda  que  as  sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC
(tetrahidrocanabinol), tal circunstância não afasta a tipicidade da conduta e ajuste ao inc. I do § 1º
do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois o objeto material aqui protegido não é a droga em si, mas a
matéria-prima,  o  insumo  ou  o  produto  químico  destinado  a  sua  preparação,  sendo  também
incriminadas as etapas anteriores da produção, mostrando-se desinfluente, portanto, o início do
cultivo  ou  da  plantação.  Ora,  o  tipo  penal  em tela  faz  menção  à  matéria-prima  destinada  à
preparação, ou seja, é despiciendo o início do preparo, a tanto bastando que sirva à fabricação,
de modo que a importação da semente implica, por si só, importação de material que serve à
etapa de preparo de narcótico. 6. Acerca do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: No
caso,  o  fato  narrado  na  denúncia,  ou  seja,  a  apreensão,  na  residência  do paciente,  de  170
sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal 'ter em depósito' e ''guardar'
matéria-prima destinada a preparação de substância entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica (art.  12,  § 1º,  I,  da Lei  6.368/76),  não podendo se falar  em atipicidade da
conduta. (HC 100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 02/03/2009). 7.
Nesse passo, a conduta investigada é típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I,
cumulado com o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, norma especial em relação ao delito de
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contrabando, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do
entorpecente,  ainda  que  para  consumo próprio.  8.  Designação de  outro  Membro  do  Parquet
Federal para dar prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de tráfico internacional de
entorpecentes.

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

431. Processo: JF/UDI-0009476-12.2015.4.01.3803-
INQ

Voto: 4080/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
UBERLÂNDIA/MG

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

Ementa: IPL. SUPOSTO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. III, DO
CP). PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA DE ARROMBAMENTO DE CAIXA ELETRÔNICO DA
CEF POR 03 INDIVÍDUOS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO ANCORADA
NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA COMINADA EM
ABSTRATO. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62,
INC. IV). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. FATOS QUE SE AJUSTAM AO CRIME DE FURTO
DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 155, INCS. II E IV, CC. O ART. 14, INC. II).
INTENÇÃO DOS AGENTES QUE REPOUSAVA NA CLONAGEM DE CARTÕES MAGNÉTICOS
BANCÁRIOS.  FLAGRANTE  QUE  FOI  EFETUADO  QUANDO  DA  INSTALAÇÃO  DE
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE CLONAGEM NAS MÁQUINAS ALVOS DA TENTATIVA DE
ARROMBAMENTO.  PRESCRIÇÃO  PENAL QUE,  AINDA,  NÃO  RESTOU  OPERADA.  FATOS
QUE DATAM DE 01.05.2005 (INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, § 4º, INCS. II E IV, E § 5º, 14, INC.
II, PARÁGRAFO ÚNICO, E 109, INC. III, TODOS DO CP). PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA E
DA MATERIALIDADE DELITIVAS.  DOLO EVIDENCIADO.  JUSTA CAUSA.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL, COM URGÊNCIA.
1. Inquérito inquérito que foi instaurado para apurar suposto crime de dano qualificado (art. 163,
Parágrafo Único, inc. III, do CP), tendo em vista prisão em flagrante de 03 (três) indivíduos por
tentativa de arrombamento de caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, em 01/05/2005, no
Município de Tupaciguara/MG. 2. Promoção de arquivamento do apuratório pelo Procurador da
República  oficiante,  com  arrimo  na  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal
calculada pela pena máxima cominada em abstrato para o delito de dano qualificado. 3. Remessa
dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão (art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº
75/93).  4.  Arquivamento  inadequado.  5.  Fatos  analisados  que  se  ajustam ao  crime  de  furto
duplamente qualificado tentado (CP, art. 155, incs. II e IV, cc. o art. 14, inc. II). 6. Da leitura dos
autos de prisão em flagrante dos investigados e do exame das circunstâncias do crime se infere
que a intenção dos agentes repousava na clonagem de cartões magnéticos de clientes da citada
agência bancária, pois foram surpreendidos quando da instalação de equipamentos de clonagem
nas máquinas alvos da tentativa de arrombamento. Funcionários da CEF e responsáveis pela
manutenção dos aparelhos atestaram que os autores quebraram a tampa do painel  do caixa
eletrônico e conectaram dentro um aparelho eletrônico de clonagem de cartões, que permitiriam
obtenção de senhas das vítimas. Foram apreendidos 02 (dois) tubos de cola, recipiente de cor
amarela e pequena espata contendo cola, além de outros frascos vazios. 7. Prescrição penal que,
ainda, não restou operada. Fatos que datam de 01.05.2005 (inteligência dos arts. 155, § 4º, incs.
II e IV, e § 5º, 14, inc. II, Parágrafo Único, e 109, inc. III, todos do CP). 8. Provas concretas da
autoria  e  da  materialidade  delitivas.  Dolo  nas  condutas  hostilizadas.  Justa  causa  para  a
continuidade do feito. 9. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução
penal, com urgência, ante a proximidade de operação da prescrição penal.

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

432. Processo: JF/URA-0005848-18.2015.4.01.3802-
INQ

Voto: 4277/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
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UBERABA/MG

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

Ementa: IPL.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  CANNABIS  SATIVA.  MPF:  PEDIDO  DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO COM AMPARO NA ATIPICIDADE DA CONDUTA
PRATICADA.  DISCORDÂNCIA  DA  JUÍZA  FEDERAL,  QUE  ENTENDEU  SE  AJUSTAR  A
CONDUTA AO CRIME DE CONTRABANDO.  REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO
(ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). CONDUTA TÍPICA QUE SE AMOLDA
AO ART. 33, § 1º, INC. I, CC. O ART. 40, INC. I, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO QUE SE
DEU NA CAPITAL PAULISTA.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF,  ATUANTE NA
PR/SP,  PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  policial  instaurado para
apurar suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, inc. I, cumulado com o art. 40, inc. I, da
Lei nº 11.343/2006, tendo em vista apreensão, em 07.10.2013, pela Alfândega da Receita Federal
em São Paulo, de encomenda postal contendo 10 (dez) sementes da planta de espécie Cannabis
Sativa  Linneu,  vulgarmente  conhecida  por  maconha,  importadas  da  Holanda  por  destinatário
residente em Araxá/MG. 2. Pedido de arquivamento do feito em Juízo pelo Membro do Ministério
Público  Federal,  sob  a  tese  de  atipicidade  da  conduta  perpetrada,  já  que  as  sementes
apreendidas  não  apresentaram  a  substância  tetraidrocanabinol  (THC),  não  se  enquadrando,
portanto,  como  matéria-prima  destinada  à  preparação  da  droga.  3.  A  Magistrada  Federal
concordou com os fundamentos do Procurador oficiante quanto a não configuração de qualquer
delito  relativo  à  Lei  de  Drogas,  entendendo,  porém,  que  os  fatos  se  amoldam  ao  crime  de
contrabando, vez que é proibida a entrada de sementes de maconha no país. 4. Remessa dos
autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do Código de
Processo Penal cumulado com o art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Ainda que as
sementes  de  maconha  não  contenham  o  princípio  ativo  THC  (tetrahidrocanabinol),  tal
circunstância não afasta a tipicidade da conduta e ajuste ao inc. I do § 1º do art. 33 da Lei nº
11.343/06, pois o objeto material aqui protegido não é a droga em si,  mas a matéria-prima, o
insumo ou o produto químico destinado a sua preparação, sendo também incriminadas as etapas
anteriores da produção, mostrando-se desinfluente, portanto, o início do cultivo ou da plantação.
Ora,  o  tipo  penal  em  tela  faz  menção  à  matéria-prima  destinada  à  preparação,  ou  seja,  é
despiciendo  o  início  do  preparo,  a  tanto  bastando  que  sirva  à  fabricação,  de  modo  que  a
importação da semente implica, por si só, importação de material que serve à etapa de preparo de
narcótico. 6. Acerca do tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: No caso, o fato narrado
na denúncia, ou seja, a apreensão, na residência do paciente, de 170 sementes de cannabis
sativa,  amolda-se  perfeitamente  ao  tipo  penal  'ter  em  depósito'  e  ''guardar'  matéria-prima
destinada  a  preparação  de  substância  entorpecente  ou  que  determine  dependência  física  ou
psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da conduta. (HC
100.437/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 02/03/2009). 7. Nesse passo,
a conduta investigada é típica e se amolda, prima facie, ao art. 33, § 1º, inc. I, cumulado com o art.
40, inc. I, da Lei nº 11.343/2006, norma especial em relação ao delito de contrabando, diante da
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente, ainda que
para consumo próprio.  8.  Todavia,  observe-se que as sementes foram apreendidas na capital
paulista, de modo que, versando a hipótese sobre crime de tráfico internacional de entorpecentes
(crime de ação múltipla), consumou-se tal no local da apreensão da substância, não importando o
seu destino, para fixar a competência para processar e julgar o feito, na inteligência do art. 70,
caput, do Código de Ritos Penais. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (CC nº 32.897/PR,
Terceira  Seção,  Ministro  Rogério  Schietti  Cruz,  DJe  03/06/2014)e  desta  2ª  CCR/MPF
(Procedimento nº 5014709-30.2015.4.04.7000, Voto nº 1926/2016, 638ª Sessão, de 16/03/2016,
unânime;  Procedimento  nº  5014509-23.2015.4.04.7000,  Voto  nº  6792/2015,  631ª  Sessão,  de
26/10/2015, unânime). Enunciado nº 56 deste Colegiado e Súmula nº 528 do STJ. 9. Designação
de  outro  Membro  do  Parquet  Federal,  atuante,  porém,  na  PR/SP  (local  da  apreensão  das
sementes), para dar prosseguimento à persecução penal quanto ao crime de tráfico internacional
de entorpecentes.

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

NÃO PADRÃO

433. Processo: 1.14.008.000023/2016-79 Voto: 3910/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  AMEAÇA  (CP,  ART.147).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
(ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). RATIFICAÇÃO DO DECLINIO DE ATRIBUIÇÕES POR ESTA 2ª
CCR. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O
CONFLITO. 1. Noticia de fato encaminhada pelo ministério Público Estadual para apurar suposta
prática de crime de ameaça (CP, art. 147), em razão de ameaças proferidas por parte de supostos
proprietários de terras ocupadas pelos integrantes do Movimento de Trabalhadores Acampados,
Assentados e Quilombolas da Bahia - CETA. 2. A Promotora de Justiça encaminhou a noticia para
o Ministério Público Federal,sob o argumento de tratar-se de política fundiária. 3. O Procurador da
República oficiante divergiu do entendimento do Ministério Público Estadual, suscitando conflito
negativo de atribuição, por tratar-se de crime de ameaça no qual não se vislumbra interesse ou
prejuízo da União,consoante entendimento do STF, PGR e desta 2ª CCR. 4. No mérito, de fato,
não se extrai dos autos qualquer elemento que atraia a competência federal para o caso, razão
pela qual esta 2ª CCR ratifica o declínio de atribuição. 5. Dessa forma, resta configurado o conflito
de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual que deve ser
dirimido pelo Procurador-Geral da República, conforme preconizado na Tese nº 7 da Edição nº 1
do Informativo de Teses Jurídicas da PGR e em precedentes do STF (ACO nos 1585, 1672, 1678,
1717 e 2225). 6. Encaminhamento dos autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.

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

434. Processo: 1.14.000.002022/2015-58 Voto: 4077/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: NF. SUPOSTO CRIME CONTRA O SFN. COMPRA E VENDA PREMIADA DE BENS MÓVEIS.
PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES DO APURATÓRIO AO MPE. REMESSA DOS
AUTOS  A ESTE  COLEGIADO.  REVISÃO  (ENUNCIADO  Nº  32).  DECLÍNIO  INADEQUADO.
FATOS RELATADOS QUE, CONQUANTO NÃO SE AMOLDEM AO CONCEITO DE CONSÓRCIO,
APONTAM  PARA  CAPTAÇÃO  E  ADMINISTRAÇÃO  DE  RECURSOS  DE  TERCEIROS.
INSTITUIÇÃO  EQUIPARADA  À  FINANCEIRA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
FEDERAL.PRECEDENTE DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ÁRT. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, E DO ART. 26 DA Nº LEI 7.492/86. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Notícia  de  fato  que  foi  instaurada  para  apurar
suposto crime previsto no art. 16 da Lei nº 7.492/86, tendo em vista representação formulada ao
Ministério  Público  Federal  por  associação  de  consórcios,  dando  conta  de  que  sociedade
empresária  privada  estaria  atuando  na  administração  de  consórcios,  informalmente,  sem
autorização do Banco Central. 2. Segundo a referida representação, o consórcio visava à entrega
de motocicletas, mas, quando o consumidor era sorteado, recebia o bem e não precisava pagar o
restante  das  parcelas,  ou  seja,  o  saldo  era  quitado.  Da  documentação  carreada  aos  autos,
merecem destaque ofício do BACEN, informando que o ente investigado não possuía autorização
para operar como administradora de consórcios;  uma minuta do contrato de compra e venda
firmado com os clientes; e um panfleto de propaganda do negócio. 3. A Procuradora da República
oficiante promoveu o declínio de atribuições do procedimento ao Ministério Público Estadual, por
entender que os fatos relatados se ajustam à atividade conhecida como venda premiada, não se
confundindo  com  o  consórcio  e,  por  conseguinte,  não  configuram  crime  contra  o  sistema
financeiro nacional, a afastar competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso. 4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
nos termos do Enunciado nº 32. 5. Declínio inadequado. 6. A fim de se verificar a caracterização
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de  uma  atividade  como  sendo  própria  de  administradora  de  consórcio,  para  fins  de
enquadramento no art.  16, Parágrafo Único, inc. I, da Lei nº 7.492/86, é necessário qualificar,
concretamente, o negócio jurídico examinado. Para tanto, deve-se perquirir a pactuação dos seus
elementos  essenciais  e  a  sua  causa.  7.  A  causa  do  negócio  jurídico  -  a  contratação  de
administradora para gerir grupos de pessoas com a finalidade de, mediante esforços econômicos
comuns,  adquirirem bens e  serviços,  sem a  utilização  de empréstimos ou de financiamentos
bancários - confirma se estar diante de sistema de consórcio. 8. Todavia, conquanto não se trate a
hipótese  analisada  de  verdadeiro  consórcio,  é  inegável  a  existência  de  captação  e  de
administração de recursos de terceiros,  elementos esses suficientes para o preenchimento do
conceito de instituição financeira por equiparação, inserto no predito art. 16, Parágrafo Único, inc.
I, da Lei nº 7.492/86. 9. Logo, estando presentes os elementos informativos de crime contra o
sistema financeiro nacional, resta despertada a atribuição do Parquet Federal para promoção da
persecução penal, na inteligência do art. 109, inc. IV, cumulado com o art. 26 da lei de crimes
contra o SFN. 10. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do (RHC 50.101/BA,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 27/11/2015; CC 29.037/MG, Rel. Ministro GILSON
DIPP,  TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2000,  DJ 23/10/2000).  11.  Não homologação do
declínio de atribuições 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

435. Processo: 1.26.003.000201/2015-18 Voto: 3883/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SERRA TALHADA-PE

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  VENDA A TERCEIRO  DE  VEÍCULO  ALIENADO  FIDUCIARIAMENTE  À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  CEF.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
CRIME DE ESTELIONATO PRATICADO EM DETRIMENTO DE EMPRESA PÚBLICA DA UNIÃO.
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar
eventual  crime  de  estelionato.  Venda  a  terceiro  de  veículo  alienado  fiduciariamente  à  Caixa
Econômica  Federal.  2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  suas
atribuições ao Ministério Público Estadual, por entender que o sujeito passivo do crime seria a
pessoa que compra ou recebe a coisa gravada de ônus, sem conhecimento da circunstância, e
não a instituição financeira. 3. Nos termos do art. 1.361 do Código Civil, considera-se fiduciária a
propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere
ao  credor.  4.  O  bem objeto  de  alienação  fiduciária  pertence  à  esfera  patrimonial  do  credor
fiduciário, e não àquele que, embora detenha a posse direta, utilizou-se de financiamento para
sua aquisição. 5. Verificada a prática do crime de estelionato (Lei nº 4.728/65, art. 66, § 2o c/c CP,
art.  171,  §  2º-I  c/c  §  3º)  contra  a  Caixa  Econômica  Federal,  evidencia-se  a  lesão  direta  e
específica  à  bens  e  serviços  de  empresa  pública  da  União,  o  que  inequivocamente  atrai  a
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109-IV da Constituição. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

436. Processo: 1.33.003.000327/2015-40 Voto: 3884/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO. CP, ART. 171, § 3º. REVISÃO DE
DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  33  DA  2ª  CCR/MPF).  INFRAÇÃO  PENAL  PRATICADA  EM
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DETRIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar
possível  crime  previsto  no  art.  171,  §  3º,  do  Código  Penal,  em decorrência  da  transmissão
fraudulenta  de  Declaração  Anual  de  Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Física  perante  a  Receita
Federal  do Brasil.  2.  Consta dos  autos  que  particular,  após ter  extraviado  seus documentos,
percebeu que haviam realizado,  em seu lugar,  uma DIRPF,  a qual  ainda teria sido retificada.
Ainda, relatou que estaria com o nome negativado junto ao SERASA devido a títulos protestados.
3. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio do feito entendendo não haver lesão
a bens ou interesses da União, em virtude da Receita Federal ter reconhecido a falsidade da
DIRF, vindo a cancelar a declaração, bem como os créditos tributários dela decorrentes, havendo
restado, apenas, o crime de estelionato contra particular de competência da justiça estadual. 4.
No caso, quanto a transmissão fraudulenta de DIRPF, não há que falar em ausência de lesão a
bens ou interesses da União, já que houve apresentação de informações falsas perante a Receita
Federal, ocorrendo assim lesão a interesse e serviço da autarquia federal. Ainda, verifica-se a
consumação do crime de estelionato contra a RFB, já que o posterior cancelamento da DIRPF
pela autarquia federal não conduz a atipicidade da conduta perpetrada. 5. Nessa esteira, verifica-
se a ausência de diligências investigatórias visando descobrir, por meio dos IP's identificados, o
autor  das  transmissões falsas  do  Imposto  de Renda.  6.  No  que  tange  ao possível  crime de
estelionato em detrimento de particular, o qual gerou a negativação da vítima junto ao SERASA,
não se verifica  lesão a bens e interesses da União,  impondo-se o declínio  de atribuições ao
Ministério Público Estadual. 7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir  na persecução penal  quanto ao estelionato perante a Receita  Federal  do Brasil  e
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual em relação ao estelionato praticado contra
particular.

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

437. Processo: JF-AÇA-0002474-09.2015.4.03.6107-
INQ

Voto: 4092/2016 Origem: COOR/PRM-SP - 
COORDENADORIA DA 
PRM/ARAÇATUBA

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

Ementa: IPL.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA (CP,  ART.  330)  PRATICADO  NO  BOJO  DE
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DEPOSITÁRIO QUE DESCUMPRIU ORDEM JUDICIAL AO NÃO
ENTREGAR  BEM PENHORADO  NEM  EFETUAR  PAGAMENTO  DO  VALOR DEVIDO.  MPF:
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  DO  APURATÓRIO  EM  JUÍZO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC.
IV,  DA LC  Nº  75/93).  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  POSSÍVEL CARACTERIZAÇÃO  DO
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (CP, ART. 168, § 1º,  INC. II).  PRECEDENTES DESTE
COLEGIADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado a partir de cópias de documentos de autos
de reclamatória trabalhista, para apurar possível prática de crime de desobediência (CP, art. 330)
por parte de fiel depositário, que descumpriu ordem judicial ao não entregar bem penhorado ou
efetuar o pagamento do valor devido, nos autos de uma precatória para penhora e avaliação. 2. O
depositário deixou de cumprir mandado de entrega do bem penhorado a terceiro arrematante,
alegando tê-lo vendido e estar o bem no Estado de Mato Grosso do Sul. O Juízo laboral, então,
intimou o depositário a apresentar o bem, ou depositar o valor de sua avaliação, sob pena de
desobediência,  não  tendo  sido  cumprida,  todavia,  tal  determinação.  O  arrematante  desistiu,
assim, da arrematação e o Julgador ordenou a comunicação de possível crime de desobediência
ao Ministério  Público  Federal.  3.  Realização  de diligências pelo  MPF junto  às  Circunscrições
Regionais  de Trânsito   CIRETRANS de Mato Grosso do Sul,  que  aduziu  não  ter  registro  do
veículo,  e  de  São  Paulo,  que  informou  se  encontrar  o  bem móvel  em nome da  esposa  do
investigado, nada constando sobre a transferência do veículo na circunscrição do Estado do Mato
Grosso. 4. Pedido de arquivamento do procedimento em Juízo pelo Procurador oficiante, sob as
teses de não configuração do crime de desobediência, por não ter o investigado a posse sobre o
bem, e nem de crime de fraude à execução, por se proceder mediante ação penal privada. 5.
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Discordância do Magistrado, que indeferiu o pleito ministerial,  ao argumento de que as teses
levantadas  constituem  pontos  a  serem  debatidos  no  curso  processual,  sob  o  crivo  do
contraditório. 6. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (art. 28
do CPP cc. o art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 7. Arquivamento inadequado. 8. A orientação da
jurisprudência é no sentido de que a previsão em lei de penalidade administrativa ou civil para a
hipótese de desobediência a ordem legal afasta o crime previsto no art. 330 do Código Penal,
salvo quando houver a ressalva expressa de cumulação. Essa é a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (STF, SS nº 3456/PA, DJe 21/5/2009; STF, HC:
nº 88.452/RS, DJ: 19/5/2006; STJ, HC nº 186.718/RJ, DJe 6/9/2013).  9. No particular, conforme
despachos judiciais,  o  descumprimento  da ordem caracterizou  ato  atentatório  à  dignidade da
Justiça, previsto no art. 600, inc. III, do CPC, cuja sanção é a aplicação de multa não superior a
20% do valor atualizado do débito em execução (CPC, art. 601). Desse modo, não havendo a
previsão de cumulação das sanções civis e criminais no caso de ato atentatório à dignidade da
Justiça, não resta despertado o crime de desobediência. 10. Demais disso, incabível, aqui, análise
de ocorrência do delito de fraude à execução, que se procede, em hipóteses como esta, mediante
ação penal privada (queixa), já que se mostra inaplicável a ressalva legal da ação penal pública
incondicionada, porque ausente prejuízo direto e específico a bem ou interesse de entes públicos,
in casu, da União ou de suas entidades (inteligência do art. 24, § 2º). 11. Todavia, visualiza-se a
caracterização do crime de apropriação indébita, que, inclusive, tem a pena aumentada quando o
agente recebe a coisa na qualidade de depositário judicial (art. 168, inc. II, CP). 12. Precedentes
do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  e  deste  Colegiado  (Procedimento  MPF  n°
1.33.000.002414/2015-61,  Sessão  n°  628,  de  21/09/2015,  unânime;  Procedimento  MPF  nº
1.00.000.008789/2014-03,  Sessão n° 602, de 04/08/2014,  unânime).  13.  Designação de outro
membro  do  MPF  para  dar  prosseguimento  à  persecução  pela  eventual  prática  do  crime  de
apropriação indébita.

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

438. Processo: JF/SP-0003004-82.2015.4.03.6181-
INQ

Voto: 4084/2016 Origem: DCJ/SUBGDP/PGR - 
DIVISÃO DE CONTROLE 
JUDICIAL/PGR

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

Ementa: IPL. SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO E DE ESTELIONATO PRATICADOS
EM DESFAVOR DA CEF E DE PARTICULARES. CLONAGEM DE CARTÕES MAGNÉTICOS
BANCÁRIOS. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM JUÍZO, COM AMPARO
NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA
DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. INDÍCIOS DE AUTORIA E
DE MATERIALIDADE DE FALSIDADE DOCUMENTAL.  DECLARAÇÃO APRESENTADA PELO
AGENTE QUE NÃO SE MOSTRA, POR SI SÓ, CRÍVEL. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE
DEVE  SER  AFASTADO  NO  CURSO  PROCESSUAL.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE
DILIGÊNCIAS  ELUCIDATIVAS  PARA  A  ESCORREITA  TIPIFICAÇÃO  DOS  FATOS
INVESTIGADOS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial que foi instaurado para apurar possíveis crimes de
estelionato majorado e de estelionato (CP, art. 171, § 3º, e 171, caput) praticados em desfavor da
Caixa Econômica Federal e de particulares, tendo em vista apreensão pela Polícia Militar de 14
cartões magnéticos bancários aparentemente clonados, sendo 02 da CEF, além de quantia, em
dinheiro, de R$ 940,00, de 02 celulares e de 03 comprovantes de transações de compra e venda
em poder do investigado. 2. Em interrogatório, o indivíduo informou não ter fabricado os referidos
cartões, tendo-os comprado pelo valor de R$ 1.000,00 no Centro paulista, asseverando não ter
realizado nenhuma compra ou saque com os objetos magnéticos. Declarou, ainda, que a quantia
em dinheiro  com ele  encontrada era  lícita  e  que  os comprovantes  eram relativos  a  compras
efetuadas com cartão emprestado por um colega. Por fim, quanto aos cartões da CEF, registrou
que o vendedor lhe garantiu serem originais e prontos para uso livre, precisando os demais de
conluio  (em  troca  de  paga)  com  o  logista  para  utilização.  Os  titulares  dos  documentos  da
instituição  financeira  federal  foram  notificados  e  a  Caixa  noticiou  não  haver  contestação  ou
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bloqueio dos mencionados cartões. Houve perícia nos aparelhos telefônicos apreendidos, sem
que,  porém,  se  tenha  logrado  êxito  na  identificação  do  vendedor  dos  documentos  clonados.
Procedeu-se, também, à perícia nos objetos magnéticos, que atestou a falsidade. Finalmente, a
autoridade policial pontuou não ter prosperado diligência junto aos estabelecimentos comerciais
referentes aos comprovantes apreendidos, não havendo possibilidade de saber quem as efetuou.
3. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pela Procuradora oficiante, com amparo na
ausência de materialidade delitiva, a carecer o caso de justa causa para o prosseguimento das
investigações.  4.  Discordância  do Magistrado,  que indeferiu o pleito ministerial,  assinalando a
presença de indícios de autoria e materialidade delitivas. 5. Remessa dos autos a este Colegiado
(art. 28 do CPP e do art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93). 6. Arquivamento prematuro. 7. No atual
estágio da persecução criminal, em decorrência dos princípios da obrigatoriedade da ação penal
pública e do in dubio pro societate, apenas seria admitido o arquivamento do IPL se ausentes
elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas, e após esgotadas as diligências, ou
se existente demonstração inequívoca e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva
da punibilidade. Não é, contudo, o caso dos autos. 8. Na espécie, embora não se extraiam, ainda,
provas  de  materialidade  da  prática  de  estelionato  majorado  ou  de  furto  mediante  fraude,  há
indícios de autoria e materialidade de falsificação documental ou de receptação, tipificação esta
que  deve  ser  melhor  aferida  e  devidamente  ajustada  com  o  exaurimento  das  diligências
elucidativas. 9. O próprio investigado admitiu serem os cartões apreendidos clonados, sem tecer,
contudo, maiores detalhes acerca tal aquisição. Ademais, o laudo pericial corroborou a falsidade,
registrando que alguns dos documentos, por não haver coincidência entre os dados impressos e
os lidos nas suas tarjas magnéticas, serviam de base para contrafações de outros cartões. Assim,
não se mostra recomendável afastar o elemento subjetivo na atual fase investigativa e, apenas,
com esteio no depoimento do único suspeito do delito. Pelo contrário, se revela prudente sopesar
o dolo no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo
por se tratar a afirmação adversada de direito e de frequente tese defensiva negativa que, na
maioria das vezes,  não reflete  a realidade fática.  10.  Logo,  mister  se faz a continuidade das
investigações para a escorreita delimitação dos fatos, devendo ser realizada a seguinte diligência,
sem prejuízo de outras consideradas imprescindíveis: novo interrogatório do agente, indagando-
lhe sobre o endereço no Centro da Capital paulista em que efetuada a compra ilícita e sobre o
nome completo ou endereço do colega referido, a fim de ser procedida, também, à oitiva deste
acerca dos fatos em análise. 11. Recusando o investigado a esclarecer os pontos inquiridos e,
após afastada, com firmeza, a ocorrência do crime de estelionato ou de furto mediante fraude, já
há nos autos indícios de autoria e de materialidade do delito do art. 298 do Código Penal, aptos a
ensejar o oferecimento da denúncia, restando evidente o interesse federal na persecução penal
desta hipótese, pois, a despeito do exercício de atividade privada de exploração econômica, não
deixa a CEF de ser uma empresa pública federal, que teve violada a fé e a segurança de sua
atividade financeira. 12. Subsidiariamente, não se pode repelir remanescer a conduta do agente
de adquirir produto que confessou saber ser produto de crime, a despertar eventual incidência do
delito de receptação. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

439. Processo: 1.00.000.000319/2016-55 Voto: 3876/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. USO INDEVIDO DE LOGOTIPOS IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA,  NOTADAMENTE  DO  INSS  (CP,  ART.  296,  §1º,  III).  MPF:
ATIPICIDADE. DISCORDANCIA DO MAGISTRADO. CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
INC.  IV.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  inquérito  policial
instaurado  para  apurar  o  crime  de  uso  indevido  de  logotipo  identificador  de  entidade  da
administração pública (CP, art. 296, § 1º, III), em virtude de escritório de advocacia se utilizar do
logotipo  do  INSS  em  panfletos  de  propaganda.  2.  O  Procurador  da  República  requereu  o
arquivamento do inquérito por considerar atípica a conduta, já que a utilização em folheto de
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propaganda teria se dado de modo a atrair  a atenção para o ramo do Direito em que atua o
escritório. Discordância do magistrado. 3. No caso, prematuro concluir pela atipicidade do delito,
já que verificado os requisitos configuradores do crime em questão, quais sejam a utilização de
logomarca do INSS e a sua utilização indevida, atestada, inclusive, pela autarquia federal, que
comunicou que tal uso tem causado confusão no atendimento. 4. Ademais, o crime em comento é
de mera atividade, consumando-se independentemente de qualquer prejuízo efetivo a terceiro ou
da obtenção de qualquer vantagem pelo  agente.  5..Designação de outro membro do Parquet
Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

440. Processo: 1.00.000.001249/2016-52 Voto: 3965/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-
A). MPF: ARQUIVAMENTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. CRIME DE NATUREZA FORMAL. SUSPENSÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM VIRTUDE DO PARCELAMENTO ESPECIAL. RESCISÃO.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar a prática do crime de
apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A), pelos administradores de clube de futebol,
que teriam deixado de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes
nas competências dos anos calendários de 2005 a 2006. 2. O Procurador da República oficiante
pugnou  pelo  arquivamento  do  feito  ancorado  na  natureza  formal  do  delito  em testilha  e  na
prescrição da pretensão punitiva estatal, já que o investigado possui mais de 70 anos de idade,
contando-se  o  prazo  prescricional  de  12  anos pela  metade.  3.  O Juiz  Federal,  por  sua  vez,
entendendo se tratar de crime material, e levando em conta o período de suspensão da pretensão
punitiva  estatal  em razão  do  parcelamento  da  dívida,  observou  não  ter  transcorrido  o  prazo
prescricional  de  6  anos.  Nessa  esteira,  dissentiu  do  período  de  suspensão  da  prescrição
contabilizado  pelo  membro  do  parquet  em razão  do  parcelamento,  já  que  o  termo inicial  da
suspensão não seria  contado da consolidação da dívida,  e  sim da adesão ao parcelamento.
Remessa dos autos à 2ª CCR. 4. O crime tipificado no art. 168-A do Código Penal é de natureza
formal. Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social das contribuições previdenciárias
recolhidas do trabalhador, não havendo a necessidade de se obstar a persecução penal até o
término de procedimento administrativo destinado a apurar o crédito tributário.  Assim, o crime
ocorre no momento em que nasce para empregador a obrigação jurídica de transferir à autarquia
as  importâncias  que  reteve  a  título  de  desconto  previdenciário,  o  que  se  deu,  no  caso,  em
12/2006. 5. Apesar da suspensão do prazo prescricional ser efetivado apenas com a consolidação
da dívida, a simples adesão ao parcelamento implica a suspensão da punibilidade e do curso do
prazo prescricional, ainda que de forma precária. Isso, porque uma vez efetivada a consolidação,
seus efeitos retroagem à data do requerimento de adesão, conforme o parágrafo único do art. 1º
da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13/2009. Precedentes STJ e TRF 4ª Região. 6. Desse modo,
considerando o período em que o prazo prescricional não fluiu em virtude do parcelamento, tem-
se que transcorreram apenas 5 anos e 8 meses da data da consumação do crime, no que verifica-
se não operada a prescrição da pretensão punitiva estatal. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

441. Processo: 1.14.001.000537/2015-11 Voto: 3911/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NOTICIA DE FATO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
(CP, ART. 168-A). MANIFESTAÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVISÃO (LC 75/93,
ART. 62, IV). POSSÍVEL CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP,
ART.  337-A).  CRÉDITO  RECONHECIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA.  DESIGNAÇÃO  DE
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Trata-se de
Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  a  prática  do  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art.  168-A),  constatados quando do processo e julgamento de reclamação
trabalhista, em razão da ausência de desconto de contribuições previdenciárias de empregado. 2.
O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender atípica a
conduta,  já  que  o  o  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  exigiria  que  o  empregador
efetivamente descontasse os valores referentes as contribuições previdenciárias do empregado, o
que não teria ocorrido. 3. Arquivamento inadequado. 4. Com efeito, apesar da conduta em apreço
não se amoldar ao crime descrito no art. 168-A do Código Penal, tem-se que pode configurar, em
tese, o crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A), já que o empregador
teria suprimiu tributo que lhe era devido recolher. 5. Assim, havendo crédito tributário reconhecido
judicialmente em sentença trabalhista, importante salientar a desnecessidade da realização de
outro lançamento pela autoridade administrativa tributária. 6. Em tais casos, a sentença trabalhista
definitiva condenatória ou homologatória do acordo, após sua liquidação pelo contador do Juízo,
define o valor do tributo e constitui o crédito, sendo que o crime se consuma após o transcurso do
prazo legal para recolhimento dos valores devidos. 7. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

442. Processo: 1.15.005.000166/2014-10 Voto: 4081/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA-CE

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

Ementa: PIC.  SUPOSTO  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  CRIANÇA.  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO ANCORADA NA AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE ESCLARECER
OS FATOS GENERICAMENTE NOTICIADOS. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO
(ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DELATIO CRIMINIS QUE
CONTÉM OS ELEMENTOS LEGAIS NECESSÁRIOS À DEFLAGRAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES
PENAIS.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  NECESSIDADE  DE
REALIZAÇÃO DE MEDIDAS ELUCIDATIVAS DO CASO RELATADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Procedimento
investigatório criminal que foi instaurado a partir de representação anônima, registrada no sistema
eletrônico da Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF, relatando suposto tráfico internacional de
criança imputado a advogada. A vítima, nascida em 20/08/1991, teria sido adotada ilicitamente,
quando menor de idade, e traficada do Município de Trairi/CE, no Brasil, para cidade francesa. 2.
Efetuadas diligências pelo Ministério Público Federal, foi localizado processo que tramitou perante
a 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, no bojo do qual a investigada foi
condenada. Ainda, através de buscas na internet, verificou-se a existência de caso similar de
adoção ilegal intermediada pela mesma advogada junto a um casal francês, onde, porém, a jovem
ali descrita possuía nome diverso e sua família biológica seria possivelmente de Itapajé/CE. Por
fim, expediu-se carta precatória à PR/CE com o objetivo de proceder à oitiva da representada,
tendo, contudo, restado frustrada tal diligência. 3. O Procurador da República oficiante promoveu
o arquivamento do apuratório, assinalando a ausência de realização de diligências capazes de
elucidar  os  fatos  genericamente  noticiados.  4.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação  e  Revisão,  nos  termos  do  art.  62,  inc.  IV,  da  Lei  Complementar  nº  75/93.  5.
Arquivamento prematuro. 6. No atual estágio da persecução criminal,  apenas seria admitido o
arquivamento se ausentes elementos mínimos da autoria e/ou da materialidade delitivas e após
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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. 7. Com efeito, a delatio criminis especificou os nomes da possível autora do crime e da
vítima, o local dos fatos, como se deu a conduta, além de colacionar fotos diversas em torno dos
fatos relatados. Demais disso, da diligência ministerial que logrou êxito em localizar o referido
processo  criminal  (em que a mesma investigada foi  ali  condenada pela  prática do crime em
apuração  em casos  semelhantes)  exsurgem indícios  de  autoria  e  de  materialidade  delitivas,
somado  ao  depoimento  da  vítima  ao  representante  sob  sigilo.  8.  Como  se  nota,  diante  da
gravidade  dos  fatos,  mister  se  faz  o  aprofundamento  das  investigações,  tendo  em  vista  a
insuficiência dos elementos indiciários colhidos até o momento, mostrando-se indispensável, por
exemplo, a oitiva da própria vítima e de seus familiares, medida que, se reputada dificultosa pelo
Órgão  Ministerial  oficiante,  deve  ser  levada  a  cabo  pela  Polícia  Federal,  com  consequente
requisição de instauração do correspondente inquérito policial. 9. Logo, 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. 10. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça  (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). 11. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

443. Processo: 1.18.002.000077/2015-64 Voto: 3924/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA
(CP,  ART. 168-A).  PRESCRIÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28 C/C LC Nº
75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  NÃO  OCORRÊNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO.  1.
Procedimento preparatório  instaurado  para  apurar  a  prática do crime de apropriação indébita
previdenciária (CP, art.  168-A) por parte de município, que não teria recolhido, ou recolhido a
menos, as contribuições previdenciárias de funcionária. 2. A Procuradora da República oficiante,
após informação da Receita Federal do Brasil de que apenas nos autos de infração lavrados até
04/2007 poderia ter existido apropriação indébita, promoveu o arquivamento do feito com base na
prescrição, já que a pena máxima para o delito seria de 05 anos. 3. O crime tipificado no art. 168-
A do Código Penal é de natureza formal. Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social
das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador, não havendo a necessidade de se
obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a apurar o
crédito tributário. Assim, o crime ocorre no momento em que nasce para empregador a obrigação
jurídica de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário, o
que se deu, no caso, entre os anos de 1997 a 2012. 4. Dessa forma, verifica-se não ocorreu a
extinção da pretensão punitiva estatal, já que a prescrição do crime em comento ocorre apenas
após o transcurso do prazo de 12 anos da data  da consumação do crime, o que ainda não
ocorreu em relação as competências posteriores ao ano de 2004. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

444. Processo: 1.28.400.000049/2015-16 Voto: 3908/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
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PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV).
CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  ESGOTAMENTO  DA  VIA  ADMINISTRATIVA.
INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar suposto crime
de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) em razão do não recolhimento devido das
contribuições previdenciárias arrecadadas dos servidores do Município de Afonso Bezerra/RN. 2.
O Procurador da República oficiante, após oficiar a Receita Federal do Brasil que informou não
haver  ação  fiscal  contra  o  município  nem interesse  para  a  abertura  de  procedimento  fiscal,
promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  que  seria  recomendado  a  verificação  da
ocorrência do crime pelo órgão fazendário antes de se iniciar a persecução penal. 3. Atecnia do
art. 83 da Lei 9.430/96. Pela análise da Súmula Vinculante nº 24, do Supremo Tribunal Federal,
verifica-se que o prévio exaurimento da via  administrativa é condição objetiva de punibilidade
apenas em relação aos crimes materiais contra a ordem tributária. 4. O crime tipificado no art.
168-A do Código Penal é de natureza formal.  Caracteriza-se pelo não repasse à Previdência
Social das contribuições previdenciárias recolhidas do trabalhador. O tipo penal não se refere a
supressão ou alteração do tributo. Por isso, não há motivo para obstar a persecução penal até o
término de procedimento administrativo destinado a apurar o crédito tributário. 5. No caso, há
indícios suficientes do cometimento do crime de apropriação indébita previdenciária, no que o
arquivamento mostra-se prematuro. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

445. Processo: 1.34.014.000251/2015-96 Voto: 3888/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CARAGUATATUBA-SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 3º).  MPF:
ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62-IV).  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Trata-se  de  notícia  de  fato
instaurada para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, descrito no art. 171, § 3º
do Código Penal, em razão de particular, com emprego de documento falso (atestado médico), ter
logrado a concessão de auxílio-doença. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento
do procedimento fundado no princípio da insignificância, já que o valor do prejuízo teria sido no
valor de R$ 3.416,15, já ressarcido pelo investigado. 3. Não se mostra razoável a aplicação do
princípio da bagatela dada a relevância  do bem jurídico protegido porquanto não se trata de
patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do
erário. Busca-se também a proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado
e a sociedade e formas de custeio da previdência pública. 4. Registre-se que a 2ª Câmara, em
casos  nos  quais  há  recebimento  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,
excepcionalmente,  tem  homologado  as  promoções  de  arquivamento,  mas  somente  quando
constatada a completa ausência de dolo na percepção indevida de até 3 (três) meses, que não é
o caso dos autos. 5. No caso, além do valor recebido não ser de pequena monta, a conduta de se
utilizar de documento falso para o recebimento do benefício mostra-se ainda mais reprovável. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

446. Processo: DPF-CRA/MS-0103/2014-INQ Voto: 3917/2016 Origem: SJUR/PRM-MS - SETOR 
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JURIDICO DA PRM/CORUMBA

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, §3º). Noticia de saque indevido de
benefício  previdenciário  em conta  da  CEF.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n.  32   2ª  CCR).
Diligências. Oficiado, o INSS declarou que o benefício previdenciário era devido, não havendo
qualquer irregularidade. A CEF, por sua vez, informou não ter sofrido qualquer prejuízo. De acordo
com as investigações, o segurado teria sido vítima de um golpe, já que ele próprio teria sacado
seu  benefício  com a  ajuda  de  pessoa  desconhecida.  Prejuízo  suportado  exclusivamente  por
particular. 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 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

447. Processo: DPF/JFA-00242/2013-INQ Voto: 4175/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de racismo (Lei nº 7.716/89, art. 20) ou de injúria racial praticado
por meio da Internet. Comentários preconceituosos em sítio eletrônico de seguinte teor: Quero
mais que a () e a () se (). No próximo paredão é () fora na certa. Essa criol_a imunda. Fora!.
Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão de declínio (Enunciado nº 33
desta 2ª CCR/MPF). Segundo o Enunciado nº 50 deste Órgão Revisor: O fato de a conduta ter
ocorrido por meio da rede mundial de computadores não atrai, por si só, a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal do crime tipificado no art. 20 da Lei nº 7.7169/89.. Com
efeito, para se falar em atribuição federal, são necessários dois requisitos: 1) previsão do tipo em
tratado ou convenção internacional ao qual o Brasil tenha aderido; e 2) início da execução, ou seu
resultado, tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro. Aplicação à espécie, mutatis mutandis, de
precedentes do Supremo Tribunal Federal (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013) e deste
Colegiado (Procedimento MPF n° 1.29.000.003300/2014-81, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde
de Carvalho, julgado, à unanimidade, na Sessão de Revisão nº 628, em 21/09/2015). Ausência de
provas  da  transnacionalidade  da  conduta  encetada.  Ausência  de  elementos  de  informação
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  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

448. Processo: SR/DPF/PA-00382/2014-INQ Voto: 4127/2016 Origem: GABPR6-FAP - FILIPE 
ALBERNAZ PIRES

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) praticado em desfavor da
Junta Comercial  do Estado do Pará  JUCEPA e de estelionato em desfavor de particular por
representantes legais  de sociedade empresária  privada.  Inserção de 01 (um)  sócio  de forma
fraudulenta em alteração de contrato social e posterior apresentação do documento à JUCEPA.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Realização de registro
de  sociedades  empresárias  mercantis  pela  Junta  Comercial  que  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento  da  Justiça  Federal  para  processar  e  julgar  os  crimes  em  seu  detrimento.
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
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09/05/2012,  DJe  de  21/06/2012).  Prejuízo  do  estelionato  que  foi  suportado  por  particular.
Inexistência de ofensa direta e específica à União, ou às suas autárquicas ou empresas públicas.
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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

449. Processo: 1.05.000.000111/2016-50 Voto: 3905/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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 crimes antecedentes de competência da Justiça Estadual,
já  que  os  recursos  envolvidos  não  possuem  natureza  federal,  haja  vista  serem  advindos
supostamente de Câmara Municipal. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

450. Processo: 1.11.001.000085/2016-52 Voto: 3933/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ARAPIRACA/S IPANEM

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

Ementa: Notícia de fato. Representante relata que vizinho de seu pai, com deficiência mental, costuma
jogar pedras na residência de seu genitor, o qual está causando-lhe diversos transtornos. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

451. Processo: 1.13.000.001574/2015-86 Voto: 4131/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  contra  a  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51,  art.  2º)  e  de
estelionato praticados mediante o exercício de atividade denominada pirâmide financeira. Revisão
de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Fraude  conhecida  como
pirâmide,  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo  recrutamento  de  outras  pessoas  para  o
esquema,  sem  que  qualquer  produto  ou  serviço  seja,  efetivamente,  entregue.  Incidência  do
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Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (Compete a justiça dos estados, em
ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular). Ausência
de atividade bancária a configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art.
1º). Prejuízo que foi suportado por particulares. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC
121146/MA,  Terceira  Seção,  DJe  de  25.06.2012).  Situação  que  não  se  assemelha  aos
precedentes desta Câmara Criminal, nos quais se entendeu pela atribuição do Ministério Público
Federal (Processo nº 1.17.000.002035/2013-53, Voto nº 2036/2014, Rel.  Raquel Elias Ferreira
Dodge, Sessão nº 594, julgado em 20.03.2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº
8032/2014,  Rel.  José  Osterno  Campos  de  Araújo,  Sessão  nº  611,  julgado  em  10.11.2014).
Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  MPF  para  a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

452. Processo: 1.14.000.000903/2016-15 Voto: 3906/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  abuso  de  autoridade  (Lei  n.  4.898/1965)  praticado  por
magistrado estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Ausência de elementos
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

453. Processo: 1.14.001.000221/2016-01 Voto: 3869/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia  de fato.  Crimes militares (CPM,  arts.  251 e 311).  Médico do Exército  estaria  pedindo
exames médicos desnecessários e em nome de pessoas que não teriam se consultado. Revisão
de  declínio  (Enunciado  n°  33,  2ª  CCR).  Suposto  crime  cometido  por  militar  em situação  de
atividade  ou  assemelhado,  contra  o  patrimônio  sob  a  administração  militar,  ou  a  ordem
administrativa  militar  (art.  9ª,  II,  e,  do  CPM).  Competência  da  Justiça  Militar  da  União.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

454. Processo: 1.15.000.000618/2016-67 Voto: 4030/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária  ANVISA. Suposto crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º). Relato
de infração contrariando a legislação sanitária vigente, por meio de divulgação, em rádio local, de
produto farmacêutico sem registro sanitário, fabricado por sociedade empresária privada. Revisão
de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fatos que não se deram em
detrimento  de  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  de  suas  entidades
autárquicas ou de suas empresas públicas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Terceira
Seção:  CC  132.587/MA,  DJe  04/12/2014;  CC  107.342/GO,  DJe  21/08/2014).  Inexistência  de
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elementos de informação capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

455. Processo: 1.15.000.001798/2014-32 Voto: 4304/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação identificada comunicando o recebimento de intimação falsa, por e-
mail,  em nome do Ministério Público Federal.  Possível tentativa de estelionato praticado entre
particulares. Arquivamento que se recebe como declínio de atribuições. Revisão (Enunciado nº 32
da 2ª CCR/MPF). O só uso do nome do MPF pelo investigado desconhecido não é suficiente, por
si só, a atrair a competência da Justiça Federal para o exame do caso. 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  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

456. Processo: 1.17.000.000694/2016-06 Voto: 4178/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Vítima que relata ter
conhecido pessoa que alegou ser Presidente Nacional dos Direitos Humanos Federal e se dispôs
a ajudá-la na condução de processo judicial, apresentando-lhe advogado para solucionar seus
problemas, mediante pagamento no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Todavia, segundo a
representante, após a efetivação do pagamento, não obteve nenhuma notícia acerca da resolução
de sua causa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado,
exclusivamente, por particular.  O fato de o investigado ter atribuído a si  exercício de possível
função federal  para proceder ao golpe não é suficiente,  por si  só,  a  atrair  a competência da
Justiça Federal para o exame do caso. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

457. Processo: 1.17.002.000046/2016-21 Voto: 4229/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
COLATINA-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada por médica veterinária, servidora pública do Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo  IDAF, lotada na Seção de Defesa Animal.
Suposto crime do art. 268 do Código Penal. Relato de trânsito irregular de equinos acometidos de
Mormo  (doença  infectocontagiosa  que  pode  ser  transmitida  até  mesmo  para  humanos).  Os
animais estariam impossibilitados de transitar, conforme determinam as normas sanitárias, mas,
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no  entanto,  teriam  sido  levados  do  Município  de  Baixo  Guandu/ES  ao  de  Governador
Valadares/MG. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). A Lei nº
8.171/1991  define  a  política  agrícola  no  País,  constando  dentre  seus  objetivos  a  defesa
agropecuária  e  a  vigilância  e  defesa  sanitária  animal,  que  são  organizadas  nos  moldes  do
Sistema Único de Saúde, mediante repartição de competências entre os entes federativos (art. 28-
A, acrescentado pela Lei nº 9.712/1998). O inciso I do § 3º do art. 28-A determina às instâncias
intermediárias (Estados) a vigilância do trânsito interestadual de animais e à instância central
(União)  aquela  que  ocorrer  por  intermédio  de  portos,  aeroportos  e  portos  de  fronteira
internacionais  (inc.  I  do § 4º).  As definições das instâncias podem ser  obtidas no Decreto  nº
5.741/2006 (o art.  19 descreve as instâncias intermediárias  Estado, Grupo de Estados,  Polo
produtivo ou Região geográfica específica  e os arts. 46 a 51 deixam evidente a atuação das
instâncias intermediárias/regionais. Com relação aos equinos, o Programa Nacional de Sanidade
dos Equinos é regulado pelas Instruções Normativas nos 17/2008, 45/2004, 24/2004 e 12/2009,
todas do Ministério da Agricultura. A Instrução Normativa nº 18/2006, também do MA, aprova a
Guia de Trânsito Animal  GTA. Relativamente ao Mormo, a IN nº 24/2004 aprovou as normas para
controle  e  erradicação  dessa  doença,  estabelecendo,  em seu  artigo  14,  que  Os serviços  de
defesa sanitária animal dos estados baixarão normas para o controle do transito de equídeos em
seus respectivos territórios. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da
União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

458. Processo: 1.17.004.000125/2015-31 Voto: 3865/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei n. 4.898/1965) praticado por diretor do
Instituto  de  Atendimento  Socioeducativo  do  Espírito  Santo  -  IASES.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32  2ª CCR/MPF). Servidor público estadual. Ausência de elementos capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

459. Processo: 1.22.000.001155/2016-16 Voto: 3946/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Contribuinte  gerou  guia  de
recolhimento  da  dívida  ativa  no  sítio  da  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte/MG,  para
pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano  IPTU, verificando, após o pagamento, que não
foi realizado o repasse à Prefeitura, sendo tal crédito direcionado para conta da Caixa Econômica
Federal  CEF. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Eventual prejuízo suportado
por particular e em detrimento de imposto municipal.  O fato da conta utilizada para desviar o
pagamento da guia de recolhimento da dívida ativa ser vinculada à CEF não é o bastante para
atrair a competência federal, já que a referida empresa não participou ativamente do delito e não
sofreu nenhum prejuízo financeiro. Fatos narrados que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

460. Processo: 1.22.000.001241/2016-29 Voto: 4072/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171).  Representação  noticiando  que
particular estaria se utilizando de falsa página eletrônica para praticar golpes. Revisão de declínio
(Enunciado n. 32  2ª CCR). Prejuízo suportado por particular. 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 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

461. Processo: 1.22.014.000106/2016-15 Voto: 4180/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUN DE SÃO 
JOÃO DEL REI/LAVRAS

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171). Vítima que relata ter
recebido ligação de pessoa que alegou haver liberação de vultosa verba, em Brasília, referente a
ressarcimento de confisco de poupança referente ao Plano Collor,  sendo necessário,  para tal
recebimento, resolução de algumas pendências, efetivação de contato com um Juiz de Direito e
realização de depósito em conta corrente de agência da Caixa Econômica Federal, em nome de
uma servidora pública do Banco Central.  Representante que afirma ter  realizado depósito  no
importe de R$ 1.498,97 (mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos) na
citada conta bancária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi
suportado, exclusivamente, por particular. O fato de o investigado ter mencionado conta da CEF e
nome servidora pública federal  para proceder ao golpe não é suficiente,  por  si  só,  a atrair  a
competência da Justiça Federal para o exame do caso. Ausência de ofensa a bem, serviço ou
interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

462. Processo: 1.25.000.000312/2016-64 Voto: 4128/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Suposto  crime  de  fraude  processual  (CP,  art.  347).
Representação que tem por objeto a apuração de suposta fraude relacionada a ação penal em
trâmite perante a 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba/PR, tendo em vista
alegação de que radar estaria desligado na hora de passagem de veículo do denunciado, não
captando a imagem do acidente, resultante da morte de dois indivíduos. Revisão de declínio de
atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Condutas que teriam sido cometidas, em tese,
por  representantes  de  autarquia  municipal  e  de  sociedade  empresária  privada.  Ausência  de
ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou
de suas empresas públicas.  Inexistência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

463. Processo: 1.25.002.000320/2016-91 Voto: 4311/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147) e cárcere privado (CP,
art.  148).  Relatos  de  que  funcionários  de  televisão  local  teriam  sido  feitos  de  reféns  por
integrantes de movimento social, no Município de Quedas do Iguaçu/PR. Afirmações, ainda, de
acordo do citado movimento com a Venezuela, para fortalecimento do socialismo bolivariano no
Brasil.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).  Ausência de
ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou
de suas empresas públicas.  Inexistência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição  do  MPF para  a  persecução penal.  Homologação do  declínio  ao  Ministério  Público
Estadual.

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

464. Processo: 1.25.006.000142/2016-68 Voto: 4026/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Supostos crimes de estelionato (CP, art. 171). Vítima que relata
ter recebido ligação de pessoa que se passou por seu primo, afirmando ter sofrido grave acidente
em rodovia, pedindo-lhe que efetuasse depósito em conta poupança da Caixa econômica Federal
e recarga em número de celular,  o que teria sido realizado prontamente.  Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Prejuízo que foi suportado, exclusivamente, por particular. O
fato de o investigado ter utilizado conta da CEF para proceder ao golpe não é suficiente, por si só,
a atrair a competência da Justiça Federal para o exame do caso. Ausência de ofensa a bem,
serviço ou interesse direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

465. Processo: 1.25.006.000173/2016-19 Voto: 3867/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARINGA-PR

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

Ementa: Noticia  de fato.  Suposto crime previsto no art.  311-A do Código Penal.  Notícia  de fraude em
concurso  público  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Ourizona/PR.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº  32 da 2ª  CCR).  Fraude em prejuízo  de ente  municipal.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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466. Processo: 1.25.015.000010/2016-27 Voto: 4130/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
UNIÃO DA VITÓRIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  invasão  de  dispositivo  informático  (CP,  art.  154-A).
Representante que relata ser líder de servidor brasileiro de jogo e que tem sido vítima de ataques
de DdoS em seus programas, com derrubada de seu servidor. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 desta 2ª CCR). Prejuízo que foi suportado por particular. Fatos narrados que foi perpetrado em
território nacional. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União,
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. República Federativa do Brasil que não é
signatária do Convenção de Budapeste de 2001. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

467. Processo: 1.26.000.001223/2016-06 Voto: 3868/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

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

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

468. Processo: 1.26.002.000099/2015-52 Voto: 3902/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SALGUEIRO/OURICURI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304) apresentado a banco.
Revisão  de declínio  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Documento  apresentado  a  sociedade de
economia mista. Aplicação da Súmula 546 STJ  A competência para processar e julgar o crime de
uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o
documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. e da Súmula nº 42 do STJ
(Compete  à  Justiça  Comum  Estadual  processar  e  julgar  as  causas  cíveis  em  que  é  parte
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento). Ausência de 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  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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469. Processo: 1.27.000.000558/2016-61 Voto: 4132/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação identificada. Suposto crime contra a economia popular (Lei  nº
1.521/51, art. 4º). Relatos de que empregado de sociedade de economia mista federal teria posse
de cartões bancários ou de benefícios de aposentados pertencentes a associação, descontando,
ao  fim  de  cada  mês,  parcelas  de  pagamentos  das  citadas  benesses.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Incidência das Súmulas nº 498 da Súmula do Supremo
Tribunal  Federal  (Compete  a  justiça  dos  estados,  em ambas  as  instâncias,  o  processo  e  o
julgamento dos crimes contra a economia popular) e da nº 42 do Superior Tribunal de Justiça
(Compete  à  Justiça  Comum  Estadual  processar  e  julgar  as  causas  cíveis  em  que  é  parte
sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento). Ausência de 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  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

470. Processo: 1.27.000.000640/2016-96 Voto: 4028/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Contrafação de
carta precatória do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Documento falseado que maculou a fé pública de órgão
estadual. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.

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

471. Processo: 1.27.002.000064/2016-67 Voto: 4231/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FLORIANO-PI

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de posse irregular de cartuchos de munição de calibre 38 (Lei nº
10.826/03,  art.  14).  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Segundo  precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  Estatuto  do  Desarmamento  não
modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes ali  previstos, que continua
sendo da Justiça Estadual (CC 45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo previsto no art. 18
(tráfico internacional de arma de fogo). Inexistência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e
específico da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

472. Processo: 1.28.000.001549/2015-70 Voto: 3926/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  preparatório.  Representante  relata  que  Coronel  do  Corpo  de  Bombeiros,  teria
expedido de maneira irregular, atestado de vistoria do Estádio Arena das Dunas, em Natal/RN.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Eventuais crimes atribuídos a servidor
público estadual. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas entidades autárquicas, ou empresas públicas federais. Inexistência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

473. Processo: 1.28.000.002168/2014-27 Voto: 4027/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Procedimento  preparatório.  Representação  formulada  por  funcionários  da  Previdência  Social.
Supostos  crimes de  estelionato  (CP,  art.  171).  Investigado  (representante  legal  de sociedade
empresária  privada)  que  estaria  atuando  como  atravessador  (despachante  e  consultor)  de
benefícios na agência do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS no Município de Extremoz/RN.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Diligência. O INSS informou não haver
participação de funcionários públicos na fraude relatada, salientando, ainda, haver previsão legal
para  constituição  de  procuradores  para  percepção  de  benefícios.  Eventuais  irregularidades  e
prejuízos que foram suportados,  exclusivamente,  por particulares.  Ausência de ofensa a bem,
serviço 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

474. Processo: 1.29.000.000643/2016-55 Voto: 3923/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime de  estelionato  (CP,  art.  171).  Secretaria  de  medico  particular,
estaria  cobrando valores em troca  da retirada de medicamentos controlados,  disponibilizados
gratuitamente no posto de saúde de Porto Alegre. Revisão de declínio (Enunciado n. 32  2ª CCR).
Crime que se consumou na esfera das relações privadas e em detrimento de ente municipal.
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 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

475. Processo: 1.29.000.001564/2016-61 Voto: 4181/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação desconexa. Suposto crime de homicídio praticado por filho contra
mãe.  Revisão  de declínio  de atribuições  (Enunciado nº  32 desta  2ª  CCR/MPF).  Ausência  de
ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou
de suas empresas públicas.  Inexistência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

476. Processo: 1.29.000.003305/2015-94 Voto: 3914/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  prática  abusiva  em  relação  de  consumo  envolvendo  empresas
prestadoras de serviços de telecomunicação e de internet. Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Eventual
caracterização de crime contra as relações de consumo, de competência da Justiça Estadual.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

477. Processo: 1.29.000.003626/2015-99 Voto: 4142/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) e de estelionato (CP, art. 171)
praticados em desfavor da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul e de particular por
representantes legais  de sociedade empresária  privada.  Inserção de 01 (um)  sócio  de forma
fraudulenta em contrato social. Conduta que foi constatada em Juízo Federal, quando de trâmite
de execução fiscal.  Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Sócio inserido ilegalmente no contrato que, ao tomar ciência da falsidade, requereu ao Juízo sua
exclusão do polo passivo da demanda, confirmando jamais ter feito parte do corpo societário do
aludido ente coletivo. Falsum que não se deu, diretamente, perante a Fazenda Nacional, nem
houve,  lado  outro,  uso  dos  documentos  falsos  perante  o  citado  Juízo,  pois  a  conduta  foi
descoberta, tão somente, após oposição de embargos pelo executado, vítima de crime. Não há,
por fim, dado que aponte para fraude à execução ou fraude processual. Contrafação que afetou, a
priori,  interesse  de  particular  e,  também,  da  JUCERGS (órgão  estadual),  constituindo  o  fato
criminoso conduta anterior ao ajuizamento da ação fiscal. 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). Ausência 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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478. Processo: 1.29.011.000058/2016-26 Voto: 4025/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
URUGUAIANA-RS

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  do  art.  171  do  Código  Penal  ou  do  art.  102  da  Lei  nº
10.741/2003.  Investigado  (representante  legal  de  sociedade  empresária  privada)  que  estaria
contactando com diversos idosos, convencendo-os a contrair empréstimos consignados e, empós,
se apropriando de parte dos citados valores, mediante fraude. Revisão de declínio (Enunciado nº
32  da 2ª  CCR/MPF).  Diligência.  Eventuais  irregularidades e prejuízos  que  foram suportados,
exclusivamente,  por  particulares.  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

479. Processo: 1.30.001.001317/2016-34 Voto: 3899/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Noticia de fato. Possível ocorrência do crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º).
Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas. Revisão de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32  2ª CCR). Entendimento de que o crime de lavagem de
dinheiro  é  de  competência  da  Justiça  Federal  somente  quando  praticado  contra  o  sistema
financeiro e a ordem econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da
União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas; ou quando o crime antecedente
for  de competência da Justiça Federal.  Precedente STJ (CC 113.359/RJ,  Rel.  Ministro Marco
Aurélio  Bellizze,  Terceira  Seção,  DJe  05/06/2013).  No  caso,  as  investigações  denotam  a
ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual,  tendo em vista que os
suspeitos são investigados pelo crime de receptação (CP, art. 180) e associação criminosa (CP,
art. 288). 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

480. Processo: 1.30.001.001458/2016-57 Voto: 4307/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Supostos  crimes  de  falsificação  de  contrato  social  de  sociedade  empresária
privada e de uso de tal documento inautêntico perante a Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro- JUCERJA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).
Contrafação que afetou, a priori, interesse de particular e, também, da JUCERJA (órgão estadual).
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 entidades 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). Ausência de 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

481. Processo: 1.30.001.002112/2016-76 Voto: 4137/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia  de fato.  Representação.  Supostos crimes de tentativa de homicídio  e  de maus tratos
praticados  por  indivíduo  contra  sua  esposa  e  seu  filho  menor,  respectivamente.  Revisão  de
declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF). Fatos criminosos que se reportam a
particulares. Embora a República Federativa do Brasil seja signatária de tratados de proteção às
crianças e às mulheres, não há, no caso noticiado, indícios de transnacionalidade nas condutas
perpetradas. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  de  suas  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução
penal. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

482. Processo: 1.30.008.000063/2016-77 Voto: 3863/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de fraude processual (CP, art. 347). Representação que tem por
objeto a apuração de suposta fraude relacionada a ação de alimentos e reconhecimento de união
estável cumulada com danos morais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta
2ª CCR/MPF). Supostas fraudes perpetradas contra a regularidade da administração da justiça
estadual. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

483. Processo: 1.30.009.000098/2016-04 Voto: 4023/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
PEDRO DA ALDEIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação genérica. Supostos crimes de extorsão, apropriação indébita, falsa
identidade, estelionato, além de exercício irregular da profissão e agiotagem. Revisão de declínio
de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Fatos  criminosos  que  se  reportam  a
particulares. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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484. Processo: 1.30.010.000106/2016-75 Voto: 4145/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
V.REDONDA/B.PIRAÍ

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

Ementa: Notícia de fato. Representação. Suposto crime de tentativa de estelionato (CP, art. 171 cc. o art.
14, inc. II). Vítima que relata ter recebido ligação, em 24.02.2016, de suposto médico de hospital
localizado na cidade de Volta Redonda/RJ, em que lhe fora exigido depósito de R$1.000,00 (mil
reais) para realização de exame necessário em paciente (sua mãe), sob alegativa de que estaria
internada naquela unidade de saúde, desde 12.02.2016. O depósito, no entanto, não foi efetuado,
pois a vítima confirmou junto à direção do referido centro médico e recebeu informação de que se
tratava  de  telefonema  fraudulento.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR/MPF).
Prejuízo que seria suportado, exclusivamente, por particular. Ausência de ofensa a bem, serviço
ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas
públicas. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

485. Processo: 1.31.000.001753/2015-03 Voto: 3858/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  furto  (CP,  art.  155).  Furto  de  combustível  pertencente  a
embarcação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Furto de combustível de
empresa privada.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

486. Processo: 1.31.000.001767/2015-19 Voto: 3947/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

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

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio  de atribuição,  nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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487. Processo: 1.32.000.000092/2015-53 Voto: 4022/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Denúncia  lacônica.  Possíveis  crimes  contra  a  Ordem
Tributária, contra o Sistema Financeiro Nacional e de falsidades (constituição de diversas pessoas
jurídicas fantasmas, em nome de laranjas) imputados a empresário atuante no ramo alimentício
de  laticínio,  no  interior  da  capital  roraimense.  Arquivamento  que  se  recebe,  em parte,  como
declínio de atribuições. 1) Possível delitos de sonegação de tributos federais (Lei nº 8.137/90, art.
1º) e contra o SFN: arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A despeito da existência
de procedimentos e de ações fiscais em nome dos investigados (empresário e ente coletivo), não
se infere, da leitura de consulta efetuada junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, indícios
do cometimento de fraudes. Ausência de provas da materialidade delitiva. Expedição de ofício à
Caixa Econômica Federal, que, em resposta, informou não haver obtenção de empréstimos ou de
financiamentos em nome dos investigados. Crimes previstos no art. 171, § 3º, do CP e no art. 19
da Lei nº 7.429/1986 que não restaram evidenciados. Homologação do arquivamento, com as
ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete sumular nº 524 do Supremo Tribunal
Federal. 2) Possíveis delitos de sonegação de tributos estaduais e de falsificação de documentos,
além de  eventual  estelionato:  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Ausência, a princípio, de ofensa a bem, serviço ou interesse
direto e específico da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

488. Processo: 1.33.001.000090/2016-06 Voto: 4029/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, § 4º, inc. II). Representante
que relata ter sido vítima de invasão em dispositivo informático,  para obtenção de sua senha
bancária, com realização de diversas compras indevidas em seu número de cartão de crédito de
agência do Banco do Brasil. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 desta 2ª CCR/MPF). Prejuízo
que  foi  suportado  por  particular.  Ausência  de  ofensa  a  bem,  serviço  ou  interesse  direto  e
específico  da  União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Incidência  das
Súmulas nº 5081 e nº 5562 do Supremo Tribunal Federal e nº 423 do Superior Tribunal de Justiça
no caso examinado. Carência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal  para prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio de
atribuições do apuratório ao Ministério Público Estadual.

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

489. Processo: 1.33.003.000002/2016-48 Voto: 4129/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CRICIUMA-SC

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

Ementa: Notícia de fato. Representação apócrifa. Suposto crime de furto de redes de pesca, mediante uso
de lanchas e de um barco pesqueiro, em mar territorial, no Município de Balneário Gaivota/SC.
Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  Furto  de  bens
particulares.  Embarcações de pequeno porte.  Ausência  de atribuição da Justiça Federal  para
processamento e julgamento de eventual ação penal, a despeito de ter sido o crime praticado em
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região litorânea. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (CC 43404/SP, Rel. Ministro Arnaldo
Esteves Lima, Terceira Seção, Dj 02/03/2005). Inexistência de ofensa a bem, serviço ou interesse
direto  e  específico  da União,  de  suas  entidades autárquicas  ou  de suas  empresas  públicas.
Carência 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

490. Processo: 1.33.011.000023/2016-64 Voto: 3860/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JARAGUA DO SUL

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art.  171). Particular teria sido enganado na
contratação de empréstimo junto a empresa. Revisão de declínio (Enunciado n. 32  2ª CCR).
Prejuízo  suportado  exclusivamente  por  particular.  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 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

491. Processo: 1.34.001.000955/2016-99 Voto: 3907/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime contra criança ou adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 232). Vídeo
publicado em rede social, mostrando um menino sendo repreendido com um puxão de orelha.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ª  CCR).  Para  se  falar  em  atribuição  federal  são
necessários dois requisitos: a previsão do tipo em tratado ou convenção internacional ao qual o
Brasil tenha aderido e que o início da execução ou seu resultado tenha ou devesse ter ocorrido no
estrangeiro. Precedente STF (ACO 1780/SC, Min Luiz Fux, Dj 16/04/2013). O fato da conduta ter
se dado por via da rede mundial de computadores, não atrai, por si só, a competência da justiça
federal. Ausência de transnacionalidade na conduta e 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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

492. Processo: 1.34.001.001390/2016-67 Voto: 4312/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes de incitação ao crime (CP, art. 286) e de dano (CP, art. 163).
Presidente de sindicato que teria incitado a prática de ilícitos por taxistas, sobretudo a causarem
danos a propriedades privadas. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª
CCR/MPF). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de suas
entidades autárquicas ou de suas empresas públicas. Inexistência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do MPF para a persecução penal. Homologação do declínio ao
Ministério Público Estadual.
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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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

493. Processo: 1.34.004.000161/2016-03 Voto: 3916/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Crime militar (CPM, art. 305). Soldado da aeronáutica teria pedido propina para
dar prosseguimento a processo. Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ª CCR). Suposto crime
cometido por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil (art. 9ª, II, b, do CPM).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

494. Processo: 1.34.017.000030/2016-79 Voto: 4309/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARARAQUARA-SP

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação. Suposto crime de estelionato (CP, art.  171).  Narrativa de que
associação privada estaria enganando e fazendo falsas promessas para obter vantagens e lucros,
para  atrair  associados.  Dentre  os  ilícitos  estariam pedidos  de  doações,  via  e-mail,  facebook,
whatsapp e telegram. Estes pedidos de dinheiro, são justificados como sendo: para entrarem com
ações judiciais em favor da associação, como Habeas Corpus Coletivo Preventivo, Mandados de
Segurança, rifas de armas de fogo a serem comprados, rifas de arma de fogo de propriedade do
presidente  (e  a  mesma  continua  sendo  dele)....  Ainda,  segundo  a  representação,  despesas
pessoais  do  presidente  da  associação  estariam sendo financiadas  por  recursos  da  entidade.
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR/MPF).  A mera sugestão à
existência de alguém dentro do Exército que supostamente prometeria porte de armas a quem se
associasse à entidade e o fato de ter sido a conduta perpetrada pela Internet não são suficientes a
atrair a competência federal para o exame do feito. Prejuízo que foi suportado, exclusivamente,
por particular. Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, ou de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  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 Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

495. Processo: 1.35.000.001635/2015-48 Voto: 3921/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Noticia de fato. Denuncia anônima noticiando possíveis crimes de falsidade ideológica em face da
Junta Comercial (CP, art. 299), exercício ilegal de profissão (art. 47 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e
falsidade ideológica consistente na falsa declaração de hipossuficiência (CP, art. 299). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 1) A realização de registro de empresas mercantis pela
Junta Comercial não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e
julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos
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diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 119.576/BA, Rel.
Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  09/05/2012,  DJe
21/06/2012). 2) Exercício ilegal de profissão. Contravenção penal. Enunciado nº 37 desta 2ª CCR.
Declínio  de  atribuição  ao  Ministério  público  Estadual.  3)  Declaração  de  hipossuficiência  em
processo de separação que corre na justiça estadual. Ausência de atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

Outras deliberações(Declínio)

496. Processo: 1.14.000.002861/2015-76 Voto: 3885/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de fato. Representação dando conta de fraude na obtenção de benefício no Programa
Minha Casa Minha Vida (CP, art. 299 c/c 171, §§2º e 3º), além da noticia de utilização de imóvel
do programa para realização do crime de tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33). 1)
Falsidade ideológica e estelionato. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Requisição
do procurador da República para instauração de inquérito policial. Incidência do princípio do ne bis
in idem à espécie. Homologação do arquivamento. 2) Crime de tráfico. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Inexistência  de  elementos  que  denotem
transnacionalidade na conduta.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

497. Processo: 1.14.000.003183/2015-69 Voto: 3951/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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  crimes  antecedentes  de  agiotagem  e  sonegação  de
impostos. 1) Quanto a sonegação de impostos, oficiada, a Receita Federal declarou não ter sido
localizada  ações fiscais  contra  os  investigados.  Crime  de  natureza  material  que  depende da
constituição definitiva do crédito. Não ocorrência. Homologação de arquivamento. 2) Agiotagem.
Crime antecedente de competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis
Callou de Araújo Sá.
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498. Processo: 1.22.000.003608/2015-68 Voto: 4076/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RIF ENVIADO AO MPF
PELO  COAF.  MOVIMENTAÇÕES  FINANCEIRAS  ATÍPICAS  CONSTATADAS  EM  01.2013  A
08.2014.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  DO  APURATÓRIO  AO  MPE,  SOB
ALEGATIVA  DE  SEREM  OS  CRIMES  ANTECEDENTES  AO  DE  BRANQUEAMENTO  DE
NATUREZA ESTADUAL. REMESSA DOS AUTOS A ESTE COLEGIADO (ENUNCIADO Nº 32).
DECLÍNIO QUE SE RECEBE, EM PARTE, COMO ARQUIVAMENTO. REMESSA DOS AUTOS À
5ª  CCR  PARA  ANÁLISE  DECLÍNIO  QUANTO  À  RECICLAGEM  DE  CAPITAIS  COM
ANTECEDENTE  EM  DELITOS  CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  MUNICIPAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AOS  DELITOS  DE  LAVAGEM  COM
ANTECEDENTES EM SONEGAÇÕES DE TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. FATOS QUE OCORRERAM SOB A ÉGIDE DA NOVEL LEI Nº 12.683/2012. INDÍCIOS
DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de fato que foi instaurada para
apurar  supostos  crimes  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, informando movimentações financeiras atípicas, em contas correntes, pelos
investigados,  no período de 01.2013 a 08.2014,  por  representantes de sociedade empresária
privada e por pessoas físicas que, por suas características, sugerem possível uso de artifícios
destinados à prática de crime de lavagem de dinheiro. 2. Operações financeiras perpetradas que
são muito superiores ao faturamento presumido do ente coletivo declarado à Receita Federal,
sendo os depósitos,  em sua maior  parte,  originados das Prefeituras dos Municípios de Leme
Prado e José Gonçalves de Minas e destinados a servidores públicos vinculados à administração
dessas duas municipalidades. Um dos investigado que é procurador da pessoa jurídica privada
envolvida nas operações e casado com a proprietária, sendo, ainda, servidor do Município de
Leme Prado. Aludida sociedade privada que tem sede no Município de José Gonçalves de Minas,
vizinho ao Município de Leme Prado. 3. Promoção de declínio de atribuições do apuratório ao
Ministério Público Estadual pela Procuradora da República oficiante, que assinalou, com amparo
na Lei nº 9.613/98, a ausência de interesse federal no feito, já que os delitos antecedentes (contra
a Administração Pública Municipal) ao de branqueamento de ativos são de natureza estadual. 4.
Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal
(Enunciado nº 32). 5. Declínio que se recebe, em parte, como arquivamento. 6. Quanto aos delitos
de  branqueamento  de  capitais  com  antecedente  em  delitos  contra  a  Administração  Pública
Municipal (corrupção ativa e corrupção passiva ou peculato), revela-se imprescindível o envio dos
autos à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, que detém atribuição para apreciar tal declínio do
feito ao MPE, nos moldes do artigo 4º da Resolução nº 148/2014 do Conselho Superior do MPF.
7. Noutro passo, quanto ao arquivamento deste caderno investigativo, no que pertine aos delitos
de  lavagem  com  antecedente  em sonegações  de  tributos  federais,  não  merece  prosperar  a
homologação. Isso porque os fatos analisados ocorreram sob égide da nova Lei de Lavagem de
Ativos  e  tais  infrações fiscais  podem constituir  delito  antecedente  ao  branqueamento,  sendo,
portanto, a Justiça Federal competente para processar e julgar esses crimes (inteligência do art.
109, inc. IV, da Constituição Federal), de modo que, havendo nos autos indícios de autoria e de
materialidade (declarações de imposto de renda ao Fisco alarmantemente divergentes das rendas
auferidas e registradas em cadastros públicos), deve ser dado prosseguimento às investigações
pelo Parquet Federal. 8. Remessa dos autos à 5ª CCR, para análise do declínio, no que respeita à
lavagem com antecedente em delitos contra a Administração Pública Municipal. Não homologação
do arquivamento no que concerne à lavagem com antecedente em sonegações fiscais federais,
com designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela não homologação do
arquivamento no que concerne à lavagem com antecedente em sonegações fiscais federais e
pela remessa dos autos à 5ª CCR, para análise do declínio no que diz respeito à lavagem com
antecedente  em  delitos  contra  a  Administração  Pública  Municipal  (art.  4º  da  Resolução  nº
148/2014 do CSMPF),  nos termos do voto  do(a) relator(a).  Participaram da votação Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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499. Processo: 1.24.000.001240/2014-48 Voto: 4070/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia de fato.  Representação. Relatos de declaração homofóbica proferida em programa de
rádio, em 22.05.2014, tecendo comentários acerca de beijo homossexual divulgado em novela
televisiva. A frase de teor homofóbico teria os seguintes termos: esse 'povo' que vá dar seus beijos
entre  quatro  paredes.  Declínio  de  atribuições  do  apuratório  ao  Ministério  Público  Estadual.
Declínio  que  se  recebe como arquivamento.  Revisão  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Uso  de
expressões indelicadas, de mau gosto e deselegantes que, no entanto, não configuram os crimes
previstos no art.  20 da Lei n° 7.716/89 ou no art.  140,  § 3°, do CP. Atipicidade manifesta da
conduta examinada. Precedente desta 2ª CCR (Processo n° 1.14.013.000012/2014-58, Voto n°
1729/2014, Sessão n° 596, de 28/04/2014, unânime). Homologação de arquivamento.

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

500. Processo: 1.32.000.000683/2015-21 Voto: 3880/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

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

Ementa: Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de uso de documento falso (CP,
art. 304) no âmbito da Justiça do Trabalho. Consta que o presente feito foi encaminhado pela
Polícia  Civil  diretamente ao MPF,  sem que tenha havido qualquer manifestação do Ministério
Público Estadual ou da Justiça, não obstante o feito estar judicializado. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR/MPF).  O  membro  ministerial  entendeu  pela
necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para que este sane os vícios
existentes na remessa. Ausência de prejuízo à investigação no âmbito federal, tendo em vista a
requisição à Polícia Federal de instauração de inquérito policial a fim de apurar os fatos narrados.
Remessa ao Ministério Público Estadual.

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

501. Processo: 1.34.010.000246/2016-02 Voto: 4226/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

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

Ementa: Notícia de fato. Representação Fiscal para Fins Penais enviada ao Ministério Público Federal pela
Delegacia  da  Receita  Federal  em  Ribeirão  Preto/SP.  Supostos  crimes  de  falsificação  de
documento público, de uso de tal documento falso e de estelionato.  Relatos de que 03 (três)
indivíduos compareceram àquela sede local,  munidos de cópias de documentos, para solicitar
informações  acerca  dos  procedimentos  necessários  para  a  retirada  de  bens  (veículos)
arrematados  em  leilões  realizados  pelo  fisco.  De  acordo  com  as  vítimas,  eles  teriam  sido
convidados  por  pessoa  que  se  identificou  como  sendo  servidor  da  Receita  Federal,  para
participarem de leilão. Para tanto, efetuaram pagamento de taxa de inscrição e, na sequência,
arremataram bens oferecidos,  no caso,  veículos.  Promoção de declínio de atribuições que se
recebe, em parte, como arquivamento. 1) Possível crime de uso de documento falso (art. 304 do
CP) perante a Receita Federal (órgão federal): Revisão de arquivamento (art. 62, inciso IV, da LC
nº 75/93). Investigados que desconheciam a falsidade documental. Ausência de dolo na conduta
perpetrada. Homologação do arquivamento.  2) Possíveis  crimes de falsificação de documento
público federal (art. 297 do CP) e de estelionato (art. 171 do CP): Revisão de declínio (Enunciado
nº  32  da  2ª  CCR/MPF).  Fraude  que  se  deu  em  detrimento  de  particulares.  Conquanto  os
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investigados tenham se reportado a servidores federais e utilizado documentos contrafeitos em
nome da Receita Federal, os fatos denotam fraude praticada com a única finalidade de se obter
vantagem ilícita em prejuízo de particulares, e não da própria Receita, de modo que o interesse da
União no caso é,  apenas,  reflexo.  Segundo entendimento do Superior  Tribunal  de Justiça:  O
simples fato de os investigados se fazerem passar por Auditores da Receita Federal, utilizando-se
de  formulários  falsos  daquele  órgão  na  tentativa  de  obter  vantagem  financeira  ilícita  de
particulares  não  induz  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o  julgamento  do  feito,  se  as
condutas não trazem prejuízo direto e efetivo a bens, serviços ou interesses da União, de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas (art. 109, IV, da CF), mas apenas à esfera privada
das pessoas físicas destinatárias dos golpes. 2. Em tais situações, se fosse possível cogitar, em
tese, de eventual prejuízo experimentado pela União, ele seria apenas reflexo. (CC 141593/R.
Conflito de Competência 2015/0148757-7. 3ª Seção. Rel. Min. Reinaldo Soares da Fonseca. DJe
04/09/2015). Ausência de ofensa a bem, serviço ou interesse direto e específico da União, de
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de  elementos  de  informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

Não Provimento do recurso

502. Processo: 1.25.002.000296/2016-90 Voto: 4040/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: NF.  SUPOSTO  CRIME  DE  DENUNCIAÇÃO  CALUNIOSA.  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE
ATRIBUIÇÕES  DO  APURATÓRIO  AO  MPE,  COM  ESTEIO  NA AUSÊNCIA DE  INTERESSE
FEDERAL NO CASO.  REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª  CCR.  REVISÃO.  DELIBERAÇÃO
DESTE  COLEGIADO  PELO  RECEBIMENTO  DO  DECLÍNIO,  EM  PARTE,  COMO
ARQUIVAMENTO E PELA HOMOLOGAÇÃO,  COM CIÊNCIA À INTERESSADA.  PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO  DO  DECISUM.  ALEGATIVA  DE  NÃO  TER  SIDO  FORMULADO
REQUERIMENTO  DE  ARQUIVAMENTO,  DE  MODO  QUE  SERIA  DESNECESSÁRIA  A
COMUNICAÇÃO À REPRESENTANTE.  DESPROVIMENTO DO RECURSO. ARQUIVAMENTO
QUE FOI REALIZADO, SENDO CONSIGNADA NA MINUTA DECLINATÓRIA A EXISTÊNCIA DE
PROCEDIMENTO  CORRELATO  QUE  APUROU  PARCELA  DOS  FATOS  NOTICIADOS.
DISPENSABILIDADE  DE  PEDIDO  EXPRESSO.  ATRIBUIÇÃO  REVISIONAL DESTE  ÓRGÃO
CRIMINAL.  INTELIGÊNCIA DO ART.  62  DA LC Nº  75/93,  DO ENUNCIADO Nº  32,  DEMAIS
ENUNCIADOS E REGIMENTO INTERNO DESTA 2ª CCR, DA RESOLUÇÃO Nº 77 DO CSMPF E
DA RESOLUÇÃO  Nº  13  DO  CNMP.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  NE  BIS  IN  IDEM  Á
ESPÉCIE. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 46 DESTA CÂMARA DE
REVISÃO.  MANUTENÇÃO  INTEGRAL  DA DECISÃO  ORA HOSTILIZADA.  REMESSA DOS
AUTOS AO CIMPF. 1. Pedido de reconsideração interposto em face de decisão proferida por esta
2ª  Câmara  de  Coordenação e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  na  Notícia  de  Fato  nº
1.25.002.000296/2016-90,  a  qual  foi  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  denunciação
caluniosa,  tendo  em  vista  representação  relatando  prática  de  diversos  crimes  por  vários
professores de universidade estadual e por Promotores de Justiça do Estado do Paraná (ameaça,
assédio sexual, dentre outros). 2. Promoção de declínio de atribuições do apuratório com amparo
na  ausência  de  interesse  federal  no  caso.  3.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão (Enunciado nº 32).  4. Deliberação desta 2ª CCR na 639ª Sessão de
Revisão, em 31.03.2016, que, à unanimidade, acolheu entendimento do Relator e deliberou pelo
recebimento do declínio,  em parte,  como arquivamento e  pela  homologação,  com ciência  do
arquivamento  à  interessada,  nos  moldes  do  Enunciado  nº  46  deste  Colegiado.  5.  Pedido  de
reconsideração do referido decisum apresentado pelo Membro oficiante. Alegativa de não ter sido
formulado requerimento de arquivamento, de modo que seria desnecessária a comunicação do
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feito à representante. 6. Desprovimento do recurso. 7. O Recorrente, muito embora não tenha
postulado  arquivamento  no  pedido  de  sua  promoção  declinatória,  quanto  a  parte  dos  fatos
noticiados, analisou o inteiro teor das declarações da representante e registrou em sua minuta
que parcela delas eram idênticas a fatos já apurados anteriormente e devidamente arquivados,
citando, inclusive, o número do procedimento correlato. 8. Ao assim proceder, o Membro oficiante
acabou  por  arquivar  as  condutas  outrora  investigadas,  o  que  se  mostra,  na  realidade,
indispensável, por inafastável incidência do princípio do ne bis in idem à espécie (o qual veda
investigação pelos mesmos fatos), de modo que, conquanto tivessem os autos sido arquivados
diretamente  na  origem,  sem  necessidade  de  remessa  a  este  Órgão  Revisor,  na  dicção  do
Enunciado nº 57, haveria necessidade de se dar cumprimento ao Enunciado nº 46, também desta
2ª CCR, que exige seja o interessado comunicado do arquivamento, a viabilizar a apresentação
de recurso. 9. Todavia, em razão de conexão entre tais condutas e outras novas trazidas à baila,
constantes de nova delatio criminis, não restou viabilizado o arquivamento deste caderno pelo
citado Enunciado nº 57 (arquivamento na origem quanto aos fatos idênticos), tendo, no entanto,
sido expressamente registrada a existência de procedimento que versou sobre idêntica parcela
dos fatos investigados, a despeito do título da peça e da não postulação expressa, pelo que este
Colegiado reconheceu a promoção de declínio de atribuições, em parte, como arquivamento. 10.
Fê-lo esta Câmara Criminal por ser assim autorizada pela Lei Complementar nº 75/93, pelo seu
Enunciado nº 32 e por seus demais enunciados, pelo seu Regimento Interno, pela Resolução nº
77 do Conselho Superior  do Ministério  Público Federal  e  pela  Resolução nº  13 do Conselho
Nacional do Ministério Público, pois, além de Órgão de Coordenação, é um Órgão de Revisão,
que detém atribuição para rever promoções exaradas pelos Membros atuantes junto às instâncias
de 1º e 2º, independente de eventual pedido expresso, corrigindo, se for o caso, excessos ou
insuficiências, quando configuradas hipóteses revisionais, por meio de deliberação conjunta de
seus Membros, em sessão própria. 11. Logo, não há motivo para o Recorrente se insurgir em
relação à comunicação à interessada da homologação de arquivamento e de declínio deliberada
por este Colegiado, vez que tal diligência não é mérito atinente à independência funcional, mas,
sim, mera medida de praxe, consistente na simples expedição de ofício comunicativo. 12. Integral
manutenção da decisão ora hostilizada.  13.  Remessa dos autos ao Conselho Institucional  do
MPF.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pelo não provimento do
recurso  no  âmbito  deste  Colegiado,  remetendo-se  os  autos  à  PGR/CIMPF  -  CONSELHO
INSTITUCIONAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL para análise, nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

Homologação de Arquivamento

503. Processo: DPF/AC-00272/2015-INQ Voto: 4288/2016 Origem: GABPR1-VHCT - VITOR 
HUGO CALDEIRA TEODORO

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inc. II). Subtração de bem
(um notebook) pertencente à Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária  INCRA, no Estado do Acre. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV).
Diligências. Análise infrutífera das câmeras de segurança instaladas no local do furto. Oitiva de
funcionários  e  tentativa  de confecção  de  retrato  falado  que  não lograram êxito.  Ausência  de
elementos mínimos de autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Inexistência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas
do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

504. Processo: DPF/AGA/TO-00026/2014-INQ Voto: 4051/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de estelionato majorado tentado (CP, art. 171, § 3º, cc. o art. 14,
inc. II) praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal  CEF. No dia 13/12/2013, investigada
não identificada tentou realizar saques indevidos de parcelas de benefício de Seguro Defeso de
pescador artesanal em nome de terceira pessoa, mediante uso de cédula de identidade falsa,
junto  à  agência  da  CEF  em Araguaína/TO.  No  entanto,  o  operador  de  caixa,  ao  verificar  a
inautenticidade no documento apresentado, estornou o pagamento da benesse, ocasião em que a
autora do delito empreendeu fuga, deixando o referido RG na agência. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Em oitiva, o empregado público descreveu a autora do
crime  e  afirmou  corresponder  sua  imagem  à  da  foto  constante  do  documento  contrafeito.
Acrescentou,  ainda,  nunca  ter  visto  a  citada mulher  e  não  saber  onde pode ser  encontrada.
Registro  Geral  que  está  cadastrado  com  nome  diverso  do  ali  constante  no  Instituto  de
Identificação  do  Paraná   IIPR.  Análise  comparativa  e  exame  na  estrutura  morfológica  da
impressão  digital  que  não  logrou  êxito  na  identificação  da  impressão  digital  com os  padrões
fornecidos através da pesquisa no banco de dados do Sistema Automatizado de Identificação de
Impressões Digitais  AFIS. Em declaração, a pessoa com o nome aposto no mencionado RG
alegou jamais ter sido pescadora artesanal nem ter solicitado recebimento de seguro-desemprego
na época do defeso, não sabendo dizer quem pode ter feito tal requerimento em seu nome. O
Sistema Nacional de Empregos  SINE de Araguaína/TO informou que há benefício em nome da
depoente  pago  pelo  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego   MTE  que,  todavia,  consiste  em
requerimento formal e não é de pescadora artesanal, tendo, ademais, os valores sido sacados em
posto de atendimento do Estado do Rio de Janeiro.  Ausência de indícios mínimos de autoria
delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório atual. Inexistência
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento, com
as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

505. Processo: DPF/GVS/MG-00272/2015-INQ Voto: 4064/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, incisos I e II) praticado em
desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 11.06.2015, no Município de
Divino/MG. Indivíduo usando capacete na cor preta, com viseira escura, adentrou na agência dos
Correios,  portando  uma  arma,  e  se  aproximou do  caixa,  anunciando  assalto  e  obrigando  as
funcionárias a lhe entregarem todo o dinheiro ali  guardado. Por meio de imagens cedidas, foi
constatada  a  presença  de  outro  cidadão,  que  aguardava  o  referido  investigado  em  uma
motocicleta, na porta da agência, com capuz e capacete na cor preta, com viseira escura. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Processo administrativo instaurado
pelos Correios que estimou prejuízo no valor total de R$ 7.229,54 (sete mil duzentos e vinte e
nove reais e cinquenta e quatro centavos), pertencentes ao Banco do Brasil. Perícia papiloscópica
que atestou não haver compatibilidade de pontos característicos com os candidatos listados pelo
sistema. Ausência de elementos mínimos da autoria delitiva e inexistência de linha investigativa
capaz de esclarecê-la. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

506. Processo: DPF/GVS/MG-00560/2015-INQ Voto: 4289/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
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PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de furto (CP, art. 155, caput). Subtração de bens (três notebooks
e 02 celulares PDA) pertencentes ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE, no
Município de Caratinga/MG, em 05.05.2015. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligências. Fato que foi comunicado às Polícias Civil e Militar, sendo reportado tardiamente à
Polícia Federal. Ausência de câmeras de segurança instaladas no local do furto. Aparelho PDA
que, apesar de funcionar num smartphone, não incluía chip de telefonia celular, sendo utilizado,
apenas, para coleta de dados censitários. Perícia papiloscópica que não foi realizada. Ausência
de  elementos  mínimos  de  autoria  delitiva  e  de  linha  investigativa  capaz  de  esclarecê-la.
Inexistência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com
as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo
Tribunal Federal.

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

507. Processo: DPF/JFA-00255/2014-INQ Voto: 3864/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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

Ementa: Inquérito policial. Possível crime de dano qualificado contra o patrimônio de ente público (CP, art.
163, parágrafo único, III), consistente na queima de pneus e galhos em rodovia federal. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de autoria delitiva, já que não
constam do  boletim  de  ocorrência,  depoimentos  colhidos  das  testemunhas  ou  da  autoridade
policial,  qualquer referência de quem teria praticado a conduta delituosa. Inexistência de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

508. Processo: DPF/JFA-00285/2015-INQ Voto: 3898/2016 Origem: SJUR/PRM-MG - SETOR 
JURÍDICO DA 
PRM/MANHUAÇU/MURIAÉ

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).
Rádio  amador,  sujeito  a  autorização da ANATEL,  estaria  instalado em caminhão.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Investigado esclareceu que o rádio serviria para se
comunicar com outros caminhoneiros em casos de emergências. No caso, a despeito de à época
dos fatos o investigado não possuir autorização para possuir tal rádio comunicador, verifica-se,
segundo informação da ANATEL, que o caminhoneiro esta licenciado para operar  o rádio em
questão. Ausência de conduta penalmente relevante. Homologação do arquivamento.

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

509. Processo: DPF-UDI-00006/2015-INQ Voto: 4043/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito  policial.  Supostos  crimes  do  art.  297,  §  4º,  e  337-A,  ambos  do  Código  Penal.
Representante de empresa privada que teria firmado contrato de experiência de serviço auxiliar
administrativo  com funcionária,  omitindo,  no  entanto,  anotação  em sua  Carteira  Nacional  de
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Trabalho  e  Previdência  Social   CTPS  e,  por  conseguinte,  sonegado  as  contribuições
previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Absorção do delito do art. 297, § 4º, pelo delito plasmado no art.
337-A do mesmo Diploma Aflitivo,  já que a conduta,  em tese,  é perpetrada com o intuito de
sonegação  das  contribuições  previdenciárias  devidas  à  autarquia  federal.  Precedentes  do
Superior Tribunal de Justiça (AREsp 386863, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje de 18/06/2015;
Aresp 012926, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 13/08/2014; e EREsp 1154361/MG, Rel. Min.
Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 06/03/2014). Todavia, consoante entendimento firmado pelo
STJ, 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 (dez mil reais). Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no
REsp 1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014; AgRg no REsp 1389169/MG,
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/11/2013. Débito em exame que é inferior ao
valor  acima mencionado,  se referindo a,  apenas,  01 (um)  mês de trabalho.  Homologação do
arquivamento.

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

510. Processo: JFA/TO-0000421-61.2016.4.01.4301-
INQ

Voto: 3895/2016 Origem: GABPRM2-FTV - FELIPE 
TORRES VASCONCELOS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 09/2010 a 12/2012. Revisão de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inciso IV).  Caso no qual  o  INSS suspendeu o benefício  de
amparo  social  a  pessoa  com  deficiência,  em  virtude  da  suspeita  do  óbito  do  beneficiário.
Realizadas as diligências, não foi possível obter a certidão de óbito nos cartórios oficiados. Ainda,
apesar da oitiva  dos familiares do beneficiário,  não foi  possível  elucidar a suposta autoria do
delito, tendo em vista que o beneficiário teria se mudado do Estado do Tocantis para o Estado do
Pará há longo período de tempo, vindo a formar nova família naquela localidade. Ausência de
informações quanto ao novo endereço do beneficiário no Estado do Pará, haja vista a obtenção
de meras informações genéricas.  Inexistência de indícios de autoria delitiva. Homologação do
arquivamento.

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

511. Processo: JF/CE-0004543-58.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 3896/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

Ementa: Inquérito policial. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, § 1º). Particular
apresentou 15 cédulas  de R$ 100,00 (cem reais)  falsas,  que teria  recebido  de dois  homens
desconhecidos,  como pagamento  pela  venda de sua  moto.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Apresentação espontânea das cédulas à autoridade policial. Ausência de
tentativa  de  inserção  da  cédula  falseada  no  mercado.  Caso  no  qual  a  própria  denunciante
informou não ter condições de identificar as pessoas que teriam lhe passado as notas falsas.
Ausência de indícios mínimos de autoria. Necessidade de comunicação do fato e remessa da
cédula  falsa  para  o  Departamento  do  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  de
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arquivamento.

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

512. Processo: JF-JAU-0000159-41.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 3900/2016 Origem: SJUR/PRM-SP - SETOR 
JURIDICO DA PRM/JAU

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, INC. IV).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  22  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À
ESPÉCIE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar suposta prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do
investigado,  de  22  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da
correspondente documentação fiscal, apta a comprovar a regular importação. 2. O Procurador da
República  oficiante,  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  por  entender  aplicável  ao  caso  o
princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. 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.  4.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 5. No presente caso,
foram apreendidos apenas 22 (vinte e dois) maços de cigarros de origem estrangeira e não foi
constatada  a  reiteração  criminosa,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como
insignificante a conduta investigada. 6. Insistência no arquivamento.

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

513. Processo: JF/JZO/BA-0002417-
75.2016.4.01.3305-INQ

Voto: 4121/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de estelionato majorado (art.  171, § 3º, do CP) praticado em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Realização  de  saques  indevidos  de
benefício previdenciário, após óbito da segurada (16.10.2005), relativamente às competências de
10.2005 a 06.2006. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc.  IV).  Benesse que foi
recebida  mediante  utilização  de  cartão  magnético.  Inexistência  de  procurador  legal  ou
representante cadastrado e de elementos concretos de informação (a exemplo de imagens dos
saques, confissão, renovação de senha após o óbito, entre outros) que permitam esclarecer o
responsável  pela  vantagem  indevida.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  frágil
panorama  probatório  atual  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da
persecução penal, sobretudo considerando o longo decurso de quase 10 (dez) anos da data do
último saque irregular (07.2006). 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

514. Processo: JF/SP-0014639-94.2014.4.03.6181-
INQ

Voto: 4082/2016 Origem: DICRIMJ/PRSP - DIVISÃO 
CRIMINAL JUDICIAL DA PR/SP
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334-A, § 1º, INC. IV).
IMPORTAÇÃO  IRREGULAR  DE  56  MAÇOS  DE  CIGARROS.  MPF:  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO  (ART.  28  DO  CPP CC.  O  ART.  62,
INCISO IV, DA LC Nº 75/93). EXCEPCIONAL APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA À
ESPÉCIE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito policial instaurado para
apurar suposta prática de contrabando (CP, art. 334-A), tendo em vista apreensão, em poder do
investigado,  de  56  maços  de  cigarros  de  procedência  estrangeira,  desacompanhados  da
correspondente documentação fiscal, apta a comprovar a regular importação. 2. A Procuradora da
República  oficiante,  promoveu  o  arquivamento  dos  autos  por  entender  aplicável  ao  caso  o
princípio da insignificância. Discordância do Magistrado. 3. 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.  4.  Segundo  a  Orientação  nº  25/2016  da  2ª  CCR,  de
18/04/2016, procede-se ao arquivamento de investigação referente ao contrabando de cigarros,
quando a quantidade apreendida não superar 153 (cento e cinquenta e três) maços de cigarros,
seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à
repressão ao contrabando de vulto, ressalvada a reiteração da conduta. 5. No presente caso,
foram apreendidos apenas 56 (cinquenta e seis) maços de cigarros de origem estrangeira e não
foi  constatada  a  reiteração  criminosa,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como
insignificante a conduta investigada. 6. Insistência no arquivamento.

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

515. Processo: SR/DPF/PA-00613/2013-INQ Voto: 3918/2016 Origem: GABPR2-UC - UBIRATAN 
CAZETTA

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

Ementa: Inquérito policial.  Suposto crime de falso testemunho em Reclamação Trabalhista (art.  342 do
Código  Penal).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Da  leitura  das  afirmações
adversadas,  verificam-se  meras  contradições,  a  denotarem  simples  diferença  de  percepção
sensorial  e  cognitiva  sobre  fatos  narrados e  absorvidos  por  pessoas diferentes.  Ausência  de
indícios  de  má-fé  ou  de  vontade  livre  e  consciente  de  prestar  declaração  falsa.  Dolo  não
evidenciado. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

516. Processo: SR/PF/CE-00248/2016-INQ Voto: 4286/2016 Origem: GABPR - 

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

Ementa: Inquérito policial. Suposto crime de dano qualificado (CP, art. 163, Parágrafo Único, inc. III). Juiz
Federal Diretor do Foro da Justiça Federal do Ceará que noticia violação de instalações físicas da
Subseção Judiciária Federal de Maracanaú. Realização de corte circular em vidro de janela de
sala de perícia, sem furto de materiais, no dia 25/01/2016. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligências. Ausência de segurança interna e de câmeras de segurança externas
instaladas no local. Perícia criminal que concluiu ter sido o corte no vidro feito com ferramenta
específica  de  vidraceiro,  para  destrancar  a  janela  da  dita  sala,  acessar  seu  interior  e,
posteriormente, as demais salas da edificação, não sendo possível,  no entanto, afirmar se tal
acesso se concretizou, pois, provavelmente, o agente se assustou e fugiu antes de subtrair algum
bem.  Realização  de  busca  por  vestígios  papiloscópicos  na  sala  mencionada,  para  coleta  de
impressões, que restou prejudicada, devido a não preservação do local da infração. Oitiva de 02
(dois) funcionários de sociedade empresária privada que, à época, estava prestando serviço no
local do fato (canteiro de obras), sem que, contudo, tais depoimentos apontassem a qualquer
informação acerca da autoria ou da elucidação do crime. Ausência de elementos mínimos de
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autoria delitiva e de linha investigativa capaz de esclarecê-la. Inexistência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código
de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

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

517. Processo: TRF3-0001896-28.2015.4.03.6113-
IPL

Voto: 4083/2016 Origem: DIREP/PRR3ª - DIVISÃO 
DE REGISTRO, DISTR. E 
INFORMAÇÕES PROCESSUAIS-
PRR/3ª

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

Ementa: IPL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO  E  DE  USO  DE  DOCUMENTO  PRIVADO
CONTRAFEITO (CP, ARTS. 298 E 304). FOLHAS DE PONTO INAUTÊNTICAS APRESENTADAS
PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO. MPF: PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO
EM JUÍZO ANCORADO NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, CALCULADA
PELA PENA EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REMESSA DOS AUTOS A
ESTA 2ª  CCR  (CPP,  ART.  28,  CC.  A LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL,  CALCULADA  PELA  PENA  MÁXIMA  COMINADA  EM
ABSTRATO PARA OS DELITOS. FATOS QUE DATAM DE 21.01.2010. INVESTIGADO QUE, À
ÉPOCA, JÁ POSSUÍA MAIS DE 70 ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 298, 304, 109,
INC.  III,  E  115,  TODOS  DO  CP.  INSISTÊNCIA  NO  ARQUIVAMENTO  DO  FEITO  POR
FUNDAMENTO  DIVERSO.  1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  supostos  crimes  de
falsificação  e  uso  de  documento  privado  contrafeito  (CP,  arts.  298  e  304),  tendo  em  vista
falsificação de folhas de ponta inautênticas e apresentação perante a Justiça do Trabalho, no bojo
de reclamação, em 21.01.2010, pelo investigado, que, á época, já possuía mais de 70 anos de
idade. 2. Pedido de arquivamento do apuratório em Juízo pelo Procurador da República oficiante,
com amparo na ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal calculada pela pena em
perspectiva (virtual). 3. Discordância do Juiz Federal. 4. Remessa dos autos a esta 2ª Câmara de
Coordenação e Revisão, na dicção do art. 28 do Código de Ritos Penais cumulado com o art. 62,
inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
calculada  pela  pena  máxima  cominada  em  abstrato  para  os  delitos.  Fatos  que  datam  de
21.01.2010. Investigado que, à época dos fatos, já possuía mais de 70 anos de idade. Inteligência
dos arts. 298, 304, 109, inc. III, e 115, todos do CP. 6. Insistência no arquivamento do feito, por
fundamento diverso do invocado pelo Membro ministerial oficiante.

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

518. Processo: 1.00.000.002570/2016-54 Voto: 4069/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Relatório  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  por  Grupo  Especial  de
Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego. Suposto crime de redução a condição
análoga  à  de  escravo  (CP,  art.  149)  atribuído  a  empregador,  em zona  rural,  no  período  de
27/07/2015  a  06/08/2015.  Recebimento  do  declínio  de  atribuições  como  promoção  de
arquivamento. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conforme o item 5 do referido relatório: No
caso em apreço, deduz-se que não havia na Fazenda fiscalizada práticas que caracterizasse,
situações de trabalha análogo ao de escravo, embora tenham sido encontradas irregularidades
pertinentes às áreas de legislação e de saúde e segurança no trabalho, que foram objeto de
autuação. (SIC).  Ausência de materialidade delitiva e,  por conseguinte, de justa causa para o
prosseguimento do feito. Meros ilícitos trabalhistas. Remessa de cópia dos autos ao Ministério
Público do Trabalho. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou  pelo  recebimento da
promoção de declínio de atribuições como arquivamento. Homologação nos termos do voto do(a)
relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou
de Araújo Sá.

519. Processo: 1.00.000.002705/2016-81 Voto: 3938/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e
Emprego,  em fazendo  localizada  no  município  de  Carmo de  Minas/MG.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32, 2ªCCR) recebido como Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso
IV).  Relatório  de  fiscalização  que  concluiu  pela  inexistência  de  práticas  que  caracterizem  o
trabalho em condições degradantes. Meras irregularidades trabalhistas, saúde e segurança dos
trabalhadores.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  informação  necessários  à  deflagração  de
persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

520. Processo: 1.00.000.003266/2016-24 Voto: 4066/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Possível crime de redução à condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Constatação  de  irregularidades  referentes  à  legislação  trabalhista  e  às  normas  de  saúde  e
segurança dos trabalhadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de
fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que caracterizem trabalho em condições
degradantes.  Ausência  de  materialidade  delitiva  e,  por  conseguinte,  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

521. Processo: 1.00.000.003415/2016-55 Voto: 3932/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LUZIANIA/FORMOSA-G

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e
Emprego, em fazendo localizada em Cristalina/GO. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62, inc. IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que caracterizem o
trabalho em condições degradantes. Meras irregularidades trabalhistas. Ausência de elementos
mínimos de informação necessários à deflagração de persecução penal. Ausência de justa causa.
Homologação do arquivamento.

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

522. Processo: 1.02.002.000006/2016-11 Voto: 4047/2016 Origem: PRR/2ª REGIÃO - RIO DE 
JANEIRO
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) atribuído ao
Prefeito de Cabo Frio/RJ. Descumprimentos reiterados de ordens proferidas pela Procuradoria da
República no Município de São Pedro da Aldeia/RJ, consistente no retardamento de informações
sobre dados relevantes à propositura de ACP. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Diligência. Procurador da República atuante na citada PRM que informou ter havido posterior
cumprimento da requisição ministerial e que o PP nº () encontra-se em fase de diligências, sendo
a última requisição ao Município de Cabo Frio do extrato completo do uso das verbas do FUNDEB
repassadas àquele  município,  no  período  outubro  a  março  de  2016..  Cumprimento  tardio  da
determinação. Ausência de dolo na conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

523. Processo: 1.05.000.000726/2015-03 Voto: 4042/2016 Origem: PRR/5ª REGIÃO - RECIFE

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A) atribuído ao atual Gestor do Município de Solidão/PE, relativamente ao exercício de
2012. Desconto de valores, a título de contribuição previdenciária, de remuneração de servidor e
ausência de repasse de tal verba à Previdência Social. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, inc. IV). Diligência à Receita Federal do Brasil.  Crédito tributário que se encontra com
exigibilidade suspensa, em face da adesão da citada municipalidade ao Parcelamento Especial
regido pela Lei nº 12.810/13. Parcelamento que se equipara ao pagamento, para fins de extinção
da punibilidade. No caso particular,  as prestações foram inadimplidas e estão sendo retidas e
repassadas à Receita Federal do Brasil dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios,
para sua quitação. Interpretação sistemática art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/05, com as alterações
decorrentes  da  Lei  nº  11.960/09,  ou,  mais  recentemente,  pelo  art.  3º  da  Lei  nº  12.810/2013
(conversão da MP nº  589/2012),  cc.  o  inc.  I  do Parágrafo  Único do art.  160 da Constituição
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

524. Processo: 1.11.000.000019/2016-92 Voto: 3928/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP) praticado em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social   INSS. Notícia anônima narrando que denunciada recebia
benefício  previdenciário  de  auxílio-doença,  não  obstante  possuir  uma  loja,  onde  trabalhava.
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  Beneficiária  portadora de
quadro depressivo, ocorrido em virtude de assédio moral, que a impede de laborar na atividade
bancária. Quadro de depressão que foi confirmado por vários atestados médicos e pelas perícias
realizadas  no  âmbito  do  INSS  e  da  Justiça  do  Trabalho.  Contrato  Social  da  empresa  que
demonstra que esta não mais figura no quadro societário desde 16.12.2010. Não demonstração
de obtenção ilícita de benefício previdenciário,  em prejuízo ao INSS, mediante o exercício de
atividade  remunerada  simultaneamente  ao  recebimento  do  auxílio-doença.  Homologação  do
arquivamento.

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

525. Processo: 1.11.000.000171/2016-75 Voto: 3935/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de ameaça (CP, art. 147) e venda irregular de
lotes  ocorrido  no  interior  de  assentamento  do  INCRA.  Representantes  relatam  que  foram
agredidos  e  ameaçados  por  vizinhos  a  fim  de  forçá-los  a  vender  seus  lotes.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Na apuração da denúncia, constatou-se,
após  visita  in  loco  do  ouvidor  agrário  regional,  que  os  fatos  narrados  pelos  noticiantes  não
condiziam  com  a  realidade  da  situação  no  Assentamento,  considerando  que  nenhum  dos
assentados confirmaram a veracidade das informações. Denuncia desacompanhada de quaisquer
elementos de informação ou indícios da prática de crime. Inexistência  de elementos mínimos
necessários à deflagração da persecução penal. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

526. Processo: 1.11.000.001507/2014-55 Voto: 3874/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ALAGOAS/UNIÃO 
DOS PALMARES

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

Ementa: Notícia de fato. Expediente instaurado a partir de representação formulada particular em face da
Assembleia  Legislativa  de  Alagoas,  noticiando  irregularidade  consubstanciada  na  omissão  no
recolhimento de valor  relativo  ao PASEP,  já que este não constava em seu extrato  bancário.
Revisão do arquivamento (LC 75/93, art. 62- IV). Diligências. A Assembleia Legislativa de Alagoas
informou que o servidor recebe remuneração R$ 6.345,40, não fazendo jus ao abono do PASEP,
já que este é dirigido a trabalhadores que recebem até 2 (dois) salários mínimos. Ainda, tem-se
que o PASEP financia o programa do seguro-desemprego do trabalhador e o abono anual, sendo
vedada a distribuição dessa arrecadação para depósito nas contas individuais dos participantes,
já que as contribuições são direcionadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, e não depositadas
em  cotas  individuais.  Ausência  de  indícios  do  cometimento  de  crime.  Homologação  do
arquivamento.

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

527. Processo: 1.12.000.000642/2008-06 Voto: 4041/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art.  168-A)  atribuído  a  ex-Gestor  do  Município  de  Santana/AP,  relativamente  ao  período  de
1º.04.2005  a  31.12.2006.  Desconto  de  valores,  a  título  de  contribuição  previdenciária,  de
remuneração de servidor e ausência de repasse de tal verba à Previdência Social. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Crédito
tributário  que  se  encontra  com  exigibilidade  suspensa,  em  face  da  adesão  da  citada
municipalidade ao Parcelamento Especial  regido pela  Lei  nº  12.810/13.  Parcelamento que se
equipara ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade. No caso particular, as prestações
foram inadimplidas e estão sendo retidas e repassadas à Receita Federal do Brasil dos recursos
do Fundo de Participação dos Municípios, para sua quitação. Interpretação sistemática art. 96, §
4º,  da  Lei  nº  11.196/05,  com  as  alterações  decorrentes  da  Lei  nº  11.960/09,  ou,  mais
recentemente, pelo art. 3º da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012), cc. o inc. I do
Parágrafo Único do art. 160 da Constituição Federal. Homologação do arquivamento.

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

528. Processo: 1.14.000.001043/2013-94 Voto: 3890/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).
Prestação de informações falsas por ocasião de audiência realizada na condução de processo
ético-profissional,  em que eram apuradas irregularidades praticadas por clínica de fisioterapia.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). No caso, o investigado atuou no processo
disciplinar  não  como  testemunha,  mas  sim  como  preposto  da  parte  ré,  não  tendo  sido
compromissado.  Declarações  prestadas  que,  mesmo  que  eventualmente  sejam  falsas,  não
conduzem  a  tipicidade  do  delito,  já  que  a  parte  tem  direito  a  não  autoincriminar-se,  em
consonância  com o princípio  do nemo tenetur  se detegere.  Atipicidade.  Precedente STF (HC
75257, Min. Moreira Alves, Primeira Turma, Dje 29/08/1997). Homologação do arquivamento.

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

529. Processo: 1.14.006.000005/2016-15 Voto: 3949/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
PAULO AFONSO - BA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Envio  de  19  (dezenove)  casos,  em razão  da
realização de saques indevidos de vários benefícios previdenciários após óbitos dos titulares.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  1)  Constatação  de  ocorrência  da
prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima cominada em abstrato para
o delito, em relação a 01 (um) caso noticiado. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da data do último saque. Extinção da punibilidade
(CP, art. 107, inc. IV). 2) Existência de 05 (cinco) casos, onde teria havido o recebimento indevido
de até 03 (três) parcelas de benefício previdenciário. Aplicação da orientação nº 04/2013 da 2ª
CCR, que permite o arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 03
(três)  parcelas  de  benefício  previdenciário.  Ausência  de  significativa  lesão  ao  bem  jurídico
tutelado.  3)  06 (sete)  casos em que se verifica  a impossibilidade de se descobrir  o eventual
responsável pelos saques, sobretudo considerando que foram efetuados mediante uso de cartão
magnético, não havendo renovação de senha, nem procurador ou representante legal cadastrado.
Ainda,  em outro  01 (um)  caso,  houve  a  quitação  total  do  valor  sacado.  Ausência  de  provas
concretas da autoria delitiva. Inviabilidade de realização de diligências capazes de modificar o
panorama  fático-probatório  atual,  considerando  o  extenso  lapso  temporal  decorrido  desde  a
percepção dos últimos saques.  4) 06 (seis)  casos em que existem a requisição de inquéritos
policiais que têm por objeto a apuração dos mesmos fatos. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

530. Processo: 1.14.010.000181/2015-07 Voto: 123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
EUNÁPOLIS - BA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para investigar suposta prática de crime previsto na Lei de Segurança
Nacional (Lei nº 7170/83) praticado por meio da internet. Presidente da Câmara legislativa de
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Porto  Seguro/BA,  teria  feito  postagem em rede social  afirmando que pegaria  em armas para
defender  a  democracia  e  o  governo  eleito  democraticamente.  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Para  configuração  do  crime  em  apreço,  deve-se  restar  demonstrada  a
destinação de atentar, efetiva ou potencialmente, contra a soberania nacional e a estrutura política
brasileira. No caso, a mera declaração de um vereador não possui qualquer potencial de lesar os
bens jurídicos tutelados pela lei,  quais sejam a segurança nacional  e a ordem política social.
Atipicidade da conduta. Homologação de arquivamento.

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

531. Processo: 1.15.002.000088/2016-37 Voto: 4055/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Ofício  enviado  ao  Ministério  Público  Federal  pela  1ª  Vara  do  Trabalho  em
Cariri/CE. Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342) praticado no bojo de reclamação
trabalhista.  Testemunhas  das  partes  reclamante  e  reclamada  que  prestaram  depoimentos
contrapostos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Da leitura das afirmações
adversadas,  verificam-se  meras  contradições,  as  quais  se  limitam  à  qualidade  da  refeição
fornecida  aos  funcionários  pela  sociedade  empresária  reclamada.  Ponto  que  se  mostrou
irrelevante e desinfluente ao deslinde da causa laboral. Alegativas que denotam, apenas, simples
diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados por pessoas diferentes.
Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a pequena dessemelhança entre as
declarações e a realidade fática, somada à ausência de indício que aponte dissensão entre elas e
a ciência da inveracidade, implica a não ocorrência do delito. Homologação do arquivamento.

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

532. Processo: 1.15.002.000134/2016-06 Voto: 4125/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela 1ª Vara do Trabalho da Região
do  Cariri/CE.  Suposto  crime  de  falso  testemunho  (CP,  art.  342)  praticado  no  bojo  de  ação
trabalhista. Testemunha do reclamante que prestou em Juízo depoimento contraposto ao prestado
pela  testemunha do  reclamado,  acerca  da qualidade  da  alimentação  fornecida  pela  empresa
reclamada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Da leitura das afirmações
adversadas, verificam-se meras contradições, as quais foram desinfluentes ao deslinde da causa,
denotando, assim, simples diferença de percepção sensorial e cognitiva acerca de fatos narrados.
Pela teoria subjetiva delimitadora do tipo penal em apreço, a pequena dessemelhança entre as
declarações e a realidade fática, somada à ausência de indício que aponte dissensão entre elas e
a ciência da inveracidade, implica a não ocorrência do delito. Homologação do arquivamento.

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

533. Processo: 1.16.000.000881/2016-19 Voto: 3930/2016 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.  Funcionário  dos  correios  informou  que  foi  abordado  por  dois  indivíduos
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armados que roubaram o veículo da empresa e as encomendas, quando realizava entregas, na
cidade de Samambaia/DF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligencias.
Declarações do funcionário e da moradora do local onde ocorreram os fatos afirmando não serem
capazes  de  identificar  os  autores  do  delito.  Ausência  de  laudo  sobre  o  veículo,  objeto  da
subtração, que foi localizado meia hora após o fato. Caso investigado em que não há registros de
imagens, nem indicação de testemunhas, ou mesmo possibilidade de identificação de suspeitos.
Inexistência 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

534. Processo: 1.16.000.000885/2016-05 Voto: 3939/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Particular informou que recebeu
boletos e cartões de crédito referentes a um empréstimo que não realizou junta à CEF. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Ofício da CEF informando que inexistiu prejuízo para a
instituição  financeira,  haja  vista  que não houve  o saque do empréstimo.  Ainda,  não constam
informações razoáveis acerca da pessoa responsável pela celebração do empréstimo, uma vez
que a mesma utilizou-se de dados pessoais  falsos junto  à instituição financeira.  Ausência  de
diligências  capazes de  modificar  o  panorama probatório  atual  com objetivo  de  obter  indícios
mínimos de autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

535. Processo: 1.16.000.000955/2016-17 Voto: 3857/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Noticia  de fato.  Crime de dano qualificado contra o patrimônio de ente público (CP,  art.  163,
parágrafo único, III) e furto (CP, art. 155). Viatura da Policia Federal teria tido os vidros quebrados
e os documentos do veículo furtados do porta-luvas quando estacionado em frente a um colégio.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de câmeras de segurança no local.
Não se  obteve  êxito  em encontrar  fragmentos de impressões digitais  úteis  para  o  confronto.
Inexistência de indícios de autoria delitiva. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

536. Processo: 1.16.000.001047/2016-41 Voto: 3995/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  contra  criança  e  adolescente  (Lei  nº  8.069/90.  Manifestante
denuncia que recebeu um vídeo com imagens de uma mulher agredindo duas crianças. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não foi carreada nos autos cópia do
vídeo.  Diante  da  ausência  de  informações  mais  precisas  sobre  os  fatos,  a  manifestante  foi
contatada  a  fim  de  revelar  mais  dados  sobre  o  ocorrido,  contudo  esta  manteve-se  inerte.
Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa para a continuidade da persecução
penal. Homologação de 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

537. Processo: 1.16.000.001364/2016-67 Voto: 4174/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Relatos de irregularidades em movimento grevista ocorrido na Universidade de
Brasília  UNB, em 17.03.2014. Comando local da greve que teria bloqueado alguns setores do
Campus,  como  o  almoxarifado  central  e  a  prefeitura,  acarretando  interrupção  de  serviços  e
prejuízos para a comunidade universitária. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligência.  A UNB  informou  não  ter  sido  possível:  1)  instaurar  procedimento  disciplinar  para
apuração  do  movimento,  pois  a  decisão  da  greve  deu-se  de  forma  colegiada;  2)  quantificar,
monetariamente, os prejuízos gerados; e 3) realizar perícia no local dos fatos, já que prontamente
utilizados após liberação de acesso. Ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas e
de  diligências  viáveis  a  modificar  o  panorama  probatório.  Carência  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

538. Processo: 1.16.000.001512/2016-43 Voto: 4062/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Representante  que  relata  ter  sido  vítima  de  suposta  fraude
bancária,  pois,  ao  tentar  realizar  saque de  seu  salário  mensal  em caixa  eletrônico  da Caixa
Econômica  Federal,  recebeu  informação  de  saldo  insuficiente  no  terminal  de  atendimento.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. A CEF informou que o saque
do numerário não foi possível em razão de falta de cédulas no terminal utilizado, aduzindo, ao
final,  que o correntista  noticiante  conseguiu  realizar  a  retirada do dinheiro,  com sucesso,  em
07.03.2016. Inexistência de indícios de fraude. Mero erro operacional. Ausência de fato criminoso
a ser perseguido. Homologação do arquivamento.

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

539. Processo: 1.16.000.001668/2016-24 Voto: 4057/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Crimes de falsificação e de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289,
caput  e  §  1º).  Cédula  de  R$  100,00  (cem  reais)  inautêntica  recebida  por  funcionária  de
estabelecimento comercial, em shopping center, em Brasília/DF, no dia 30.01.2015. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Exame pericial que concluiu ser a moeda contrafeita e
apta a ser confundida no meio circulante comum, induzindo a engano pessoas desatentas ou
desconhecedoras das características gerais de segurança das cédulas autênticas. Inexistência de
elementos mínimos que permitam esclarecer a autoria do falsum e da introdução da nota em
mercado, bem como de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Ausência
de justa causa para continuidade da persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e
remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil
(MECIR/BACEN),  que  mantém  base  de  dados  sobre  moeda  falsa.  Homologação  de
arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº
524 do Supremo Tribunal Federal.
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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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

540. Processo: 1.16.000.003598/2015-68 Voto: 4049/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela 20ª Vara Federal  do Distrito
Federal. Suposta atuação temerária no âmbito de processo judicial movido em desfavor da União.
Investigada que alegou, em petição inicial,  ser viúva e pensionista de servidor aposentado do
Ministério dos Transportes, alterando a realidade dos fatos para obtenção de direito à eventual
paridade  (trazida  pela  Emenda  Constitucional  nº  41/2003)entre  ativos  absorvidos  ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  DNIT e inativos do extinto Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem  DNER, sem que seu marido tivesse atuado neste órgão.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de utilização de documentos
falsos no referido processo. Direito constitucionais de petição e de defesa. Ausência de relatos de
conduta delitiva que se possa atribuir  a advogado. Autora investigada que já foi condenada à
infração processual cível. Carência de indícios de dolo na conduta analisada. Falecido marido da
agente que era lotado em um dos departamentos do MT em que parte dos servidores integravam
quadro do extinto DNER. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

541. Processo: 1.17.000.000275/2016-66 Voto: 3922/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Noticia de fato. Crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Autodeclaração racial supostamente
falsa para fins de acesso às vagas reservadas a candidatos negros, pardos ou indígenas perante
a Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
IV). Inexistência de critérios fixos para determinação do enquadramento racial. Subjetividade do
conceito raça. Declaração baseada na íntima convicção do indivíduo. Ausência de comprovação
de dolo na conduta. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

542. Processo: 1.17.000.002034/2015-71 Voto: 4061/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - ESPIRITO 
SANTO/SERRA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de tributário (Lei nº 8.137/90, art. 2º, inc. I). Emissões e utilização
de notas fiscais frias em nome de diversas empresas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc. IV). Fato delituoso que data do ano de 2002. Pena máxima cominada ao delito que é de
02 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal calculada pela pena máxima
cominada em abstrato. Decurso de mais de 04 (quatro) anos da data dos fatos (CP, art. 109, inc.
V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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543. Processo: 1.17.000.003736/2014-91 Voto: 4182/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º)
praticado  em  desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Investigada  que  teria
apresentado cópias de declarações de anuência de contrato de parceria agrícola, para obtenção
de benefício previdenciário de aposentadoria especial junto ao INSS, informando em sede de
entrevista administrativa rural nunca ter sido meeira. No entanto, em ação judicial movida em face
da autarquia previdenciária, depoentes afirmaram parceria agrícola, mediante trato verbal, com a
autora investigada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Análise de
cópia dos autos do referido processo judicial. Benesse que foi deferida pela instância de piso e
ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Contradições que se deram em razão de
equívoco atribuível  ao instituto federal,  quando do exame das declarações de anuência e dos
registros  em documentos  de  sindicato  de  trabalhadores  rurais.  Não  ocorrência  do  delito  em
análise. Homologação de arquivamento.

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

544. Processo: 1.17.001.000264/2015-95 Voto: 4140/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Autuação para obtenção de informações para instrução de ação penal junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.
IV). Expedição de ofícios à Agência da Previdência Social (APS) em Vila Velha/ES acerca das
citadas informações. Ausência de resposta. Objeto dos autos que não é apuração de infração
penal, não se fazendo possível a conversão em Procedimento Investigatório Criminal (PIC), nos
termos do art. 1º da Resolução Nº 13/2006 do CNMP. Esgotamento do prazo de tramitação da
presente NF, registrada em 09/12/2015. Necessidade de obtenção dos dados já requisitados à
autarquia previdenciária.  Extração de cópia integral  desta  NF e autuação como procedimento
administrativo de acompanhamento. Ausência de justa causa para o prosseguimento deste feito.
Homologação do arquivamento.

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

545. Processo: 1.17.003.000050/2016-80 Voto: 4306/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SAO MATEUS-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Supostas irregularidades praticadas por beneficiária (de 23 anos de idade) do
programa Bolsa Família, que deixou cartão da benesse por mais de um ano sob a posse de
terceiros, no intuito de quitar dívida de empréstimo, no Município em Conceição da Barra/ES.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). O principal objetivo no programa Bolsa
Família é o desenvolvimento familiar, de modo que os beneficiários consigam superar a situação
de vulnerabilidade e pobreza, utilizando o dinheiro na alimentação e nas demais necessidades.
Logo, a situação em análise era irregular, sob o ponto de vista administrativo, já que o uso do
cartão é pessoal e intransferível. No entanto, a Lei nº 10.836/04, não atribui sanção penal ao mau
uso do benefício. Atipicidade penal da conduta perpetrada. Homologação do arquivamento.

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

546. Processo: 1.17.004.000080/2015-03 Voto: 4303/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Percepção indevida de benefício previdenciário,
após óbito do titular.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligência. Valor
adversado  que  foi  integralmente  estornado  com  devida  correção  monetária.  Crime  não
configurado. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

547. Processo: 1.17.004.000088/2015-61 Voto: 4123/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de estelionato majorado (art.  171,  §  3º,  do CP)  praticado em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Possível  realização de 01 (um) saque
indevido de benesse previdenciária, após óbito do segurado (em 07.09.2007),  relativamente à
competência de 09.2007. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ofício
do INSS informando que: houve o recebimento pós-óbito do segurado, porém uma vez que o
falecido  deixou  dependente  habilitado  à  pensão  por  morte,  o  referido  período  é  devido  à
pensionista em forma de resíduo até a data do óbito e a partir desta data em forma de Pensão por
Morte  Previdenciária.  Assim,  a  pensão  foi  concedida  a  viúva  ()  sob  o  nº  (...)..  Crime  não
configurado. Homologação do arquivamento.

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

548. Processo: 1.17.004.000089/2015-14 Voto: 4001/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Diligências.  Segundo  informações  do  INSS  não  houve  recebimento  irregular  do  benefício
previdenciário. Ausência de justa causa. Não ocorrência do crime em apreço. Homologação do
arquivamento.

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

549. Processo: 1.18.000.001362/2016-01 Voto: 4138/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - GOIAS/APARECIDA 
DE GOIÂNIA

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

Ementa: Procedimento de acompanhamento de comunicação de auto de prisão em flagrante, instaurado,
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ex officio, pela Coordenadoria Jurídica da Procuradoria da República em Goiás, em cumprimento
à recomendação da Corregedoria Geral do Ministério Público. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Inquérito  policial  que  foi  gerado  pela  aludida  prisão  flagrancial  foi
devidamente prorrogado e já instrui denúncia inaugural de ação penal. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

550. Processo: 1.20.000.001188/2015-50 Voto: 4065/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação.  Supostos  crimes  de  sonegação  de  imposto  de  renda  e  de
sonegação de contribuições previdenciárias ou de apropriação indébita previdenciária. Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consoante  entendimento  firmado  pelo  STJ,  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 (dez mil  reais).  Precedentes do STJ:  AgRg no AgRg no REsp 1358577/RJ,  Moura
Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014; AgRg no REsp 1389169/MG, Maria Thereza de Assis
Moura, Sexta Turma, DJe 04/11/2013. Diligência. Informações da Receita Federal de que existe
pendência financeira em nome da representada, relativamente ao lançamento normal apurado na
declaração de ajuste da própria contribuinte, no valor de R$ 723,95 (setecentos e vinte e três reais
e noventa e cinco centavos), e pendências previdenciárias, em razão de divergência em guia de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS, cuja somatória, todavia, é de
baixa expressividade. Débito em exame que é inferior ao valor acima mencionado. Homologação
do arquivamento.

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

551. Processo: 1.20.000.001580/2015-07 Voto: 4048/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MATO 
GROSSO/DIAMANTINO

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Suposto crime do art. 330 do Código Penal ou do art. 10 da
Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Descumprimentos reiterados de ordens proferidas pela
Procuradoria da República no Mato Grosso atribuídos a Secretária do Município de Tangará da
Serra/MT. Retardamento ou omissão de informações sobre irregularidades apontadas em relatório
de auditoria do Serviço de Auditoria do Sistema Único de Saúde no Estado mato grossense, para
saber  se  o  Município  cumpriu  as  recomendações,  notadamente  sobre  as  impropriedades  na
execução  e  prestação  de  contas  dos  recursos  repassados  via  convênio  para  a  associação.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Em relação ao sujeito destinatário das
ordens,  tem-se,  aqui,  que  nenhum dos  ofícios  requisitórios  foi  recebido,  pessoalmente,  pela
investigada,  não  havendo nos  autos,  assim,  prova  da ciência  inequívoca  das  determinações.
Servidores  que  receberam  os  ofícios  que  não  detinham  atribuição  para  o  cumprimento  das
aludidas  diligências.  Como  o  delito  constante  da  LACP  se  trata  de  delito  similar  ao  de
desobediência, aplica-se-lhe a mesma jurisprudência. Para configuração dessas infrações penais,
exige-se,  como  cediço,  o  endereçamento  direto  à  pessoa  a  qual  incumbe o  atendimento  da
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determinação. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal: o crime de desobediência se
configura quando demonstrada a clara intenção do agente de não cumprir ordem emanada da
autoridade pública. Para a configuração do delito é insuficiente que a ordem não seja cumprida,
sendo necessário que tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever de cumpri-la e que
este,  com  vontade  específica  de  contrariar,  desatenda  ao  comando.  (AP  633/RS,  acórdão
publicado  no  DJ-e  DE  21/02/14,  relator  Min.  Teori  Zavaski).  Não  ocorrência  dos  crimes
examinados. Homologação do arquivamento.

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

552. Processo: 1.22.000.001479/2016-54 Voto: 3866/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia de fato. Representante alega que teriam invadido sua conta em rede social, efetuando
postagens com assuntos relacionados a pedofilia em seu nome. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Ausência  de  material  contendo  imagens  ou  vídeos  de
pornografia  infantil.  Inexistência  de  materialidade  e  autoria  delitivas.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

553. Processo: 1.22.021.000011/2016-02 Voto: 3931/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARACATU/UNAI-MG

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e
Emprego, em fazendo localizada em Brasilândia de Minas/MG. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que
caracterizem o trabalho em condições degradantes. Trabalhador em situação regular. Ausência de
elementos mínimos de informação necessários à deflagração de persecução penal. Ausência de
justa causa. Homologação do arquivamento.

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

554. Processo: 1.23.000.000805/2016-79 Voto: 3936/2016 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 07/2007 a 04/2008. 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, 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 08
anos do último recebimento irregular. Homologação do arquivamento.

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

555. Processo: 1.23.000.001037/2016-71 Voto: 3996/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento de
benefício previdenciário após o óbito do titular no período de 02/2007 a 05/2007. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso  IV).  Impossibilidade  de  se  descobrir  o  eventual
responsável  pelos  saques,  sobretudo  considerando  a  ausência  de  renovação  de  senha  e
procurador cadastrado,  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 09 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

556. Processo: 1.23.000.001069/2016-76 Voto: 3901/2016 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 12/2005 a 03/2006. 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 renovação de senha e procurador cadastrado, 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 mais de 10 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

557. Processo: 1.23.000.002312/2015-92 Voto: 4302/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação genérica e apócrifa. Suposto crime contra a honra praticado pela
Internet,  após  possível  invasão  de  dispositivo  informático.  Relatos  completamente  vagos  e
indefinidos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, inc. IV). Crime que, em regra, se
processa mediante ação penal privada. Ausência de declaração na representação acerca do teor
da ofensa, a configurar, eventualmente, processamento via ação penal pública condicionada à
representação, na inteligência do § 3º do art. 140 do Código Penal. Impossibilidade, todavia, da
realização de medidas investigativas no intuito de esclarecer a materialidade delitiva. Carência de
suporte probatório mínimo e, por conseguinte, de justa causa para o prosseguimento do feito ou
envio dos autos ao Ministério Público Estadual. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

558. Processo: 1.23.000.002557/2015-10 Voto: 3861/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
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Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de incitação ao crime (CP, art. 286). Comentários publicados em
rede  social,  no  qual  particular  estaria  fazendo  incitação  de  violência  contra  homossexuais.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Não foi possível identificar as
páginas objeto das denuncias. Inexistência de materialidade delitiva. Ausência de justa causa para
a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

559. Processo: 1.23.002.000219/2004-71 Voto: 3909/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ALTAMIRA-PA

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

Ementa: Inquérito Civil  instaurado para apurar a suposta ocorrência de crimes de invasão de terras da
União  (Lei  nº  4.947/66,  art.  20).  Revisão  do  arquivamento  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).
Diligências. No caso, a partir das informações prestadas pelo INCRA, não foi possível identificar
ao menos um lote que tenha sido objeto de grilagem pelos investigados. Ainda, tem-se que a
noticia objeto do presente procedimento também já foi objeto de inquérito policial arquivado por
ausência 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

560. Processo: 1.23.007.000095/2016-17 Voto: 3999/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
TUCURUI-PA

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

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do CP).
Fiscalização realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e
Emprego, em fazenda localizada no Município de Pacajá/PA. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93, art. 62, inc. IV). Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que
caracterizem o trabalho em condições degradantes. Meras irregularidades trabalhistas. Ausência
de elementos mínimos de informação necessários à deflagração de persecução penal. Ausência
de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

561. Processo: 1.24.000.001087/2014-59 Voto: 3937/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Notícia  de  fato.  Crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Sociedade
empresária não estaria recolhendo contribuição previdenciária de seus empregados. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Valor apurado para o crédito tributário é de apenas R$
5.196,08  (cinco  mil  cento  e  noventa  e  seis  reais  e  oito  centavos).  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
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descaminho, de apropriação 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  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).  Precedentes  STJ  (AgRg  no  AResp
109918/SP,  Rel.  Min.  Regina  Helena  Costa,  Quinta  Turma,  Dje  14/08/2014;  AgRg  no  Resp
1389169/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Dje 04/11/2013; AgRg no
Resp 1241697,  Rel.  Min  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  Dje  13/08/2013).  Valores  não recolhidos
inferiores ao patamar supra citado. Homologação do arquivamento.

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

562. Processo: 1.24.001.000238/2015-22 Voto: 4050/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º),
consistentes em recebimentos indevidos de benefício Bolsa Família. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. 1) Uma das investigadas que faleceu no ano de 2014.
Notícia que foi demonstrada em endereço eletrônico, sendo fato notório no Município de Campina
Grande/PB. Extinção da punibilidade pela morte da agente (CP, art. 107, inc. I). 2) Quanto a outra
investigada,  em depoimento  prestado  em bojo  de  procedimento  judicial,  afirmou ter,  apenas,
recebido valores de tal benesse assistencial há muitos anos, quando ainda era estudante, o que
foi corroborado com documentação remetida pelo CadÚnico e com extratos enviados pela Caixa
Econômica  Federal.  Agente  que  não  foi  titular  de  nenhum benefício  social.  Homologação do
arquivamento.

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

563. Processo: 1.25.000.002164/2015-31 Voto: 4074/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NF. REPRESENTAÇÃO. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
DE PENSÃO POR MORTE JUNTO AO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. CONTRATO DE
UNIÃO ESTÁVEL QUE TERIA SIDO FIRMADO COM O ÚNICO INTUITO DE OBTENÇÃO DA
CITADA  BENESSE.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  ANCORADA  NA  AUSÊNCIA  DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE DELITIVA. CIÊNCIA À PARTE. APRESENTAÇÃO DE
RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  PELO  MEBRO  MINISTERIAL.  REMESSA  DOS
AUTOS  A ESTE  COLEGIADO  PARA REVISÃO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  RELATO
UNILATERAL DA REPRESENTANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE OCORRÊNCIA DE
CRIME E DE DILIGÊNCIAS CAPAZES DE MODIFICAR O PANORAMA PROBATÓRIO ATUAL.
HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO, COM AS RESSALVAS DO ART. 18 DO CPP E DA SÚM.
Nº  524  DO STF.  1.  Notícia  de  fato  instaurada  inicialmente  na  Procuradoria  da  República  no
Paraná partir de denúncia sigilosa, dando conta de suposto recebimento indevido de pensão por
morte de ex-servidor público federal do Ministério dos Transportes pela pensionista representada,
a qual, na qualidade de sobrinha do falecido instituidor da benesse, teria forjado união estável. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  apuratório,  ancorado  na
ausência dos indícios mínimos de materialidade delitiva deflagadores da persecução penal.  3.
Cientificada da promoção de arquivamento, a representante interpôs recurso ratificando os fatos,
sem colacionar aos autos elementos como suporte fático-probatório. 4. O Membro do Parquet
Federal  manteve  o  arquivamento  pelos  mesmos  fundamentos,  determinando,  em seguida,  a
remessa  do  feito  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão,  para  o  exercício  de  suas
atribuições, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Não há reparo a ser
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realizado na promoção de arquivamento proferida pelo Procurador da República oficiante, motivo
pelo  qual  acompanho,  integralmente,  as  razões  ali  expendidas,  sendo  o  arquivamento  dos
presentes autos medida que se impõe. 6. Com efeito, das manifestações da representante (Termo
de Declarações e Recurso) e do único documento juntado ao in folio, não se inferem os indícios
mínimos de materialidade delitiva, justificadores do prosseguimento da persecução penal. 7. De
esmerada leitura da notitia criminis e do documento acostado ao feito, percebe-se que o benefício
adversado se encontra ativo junto ao Ministério dos Transportes, não havendo nenhum indício de
obtenção  (nem  mesmo  a  representante  relata  isso)  de  uso  de  documento  falso  durante
requerimento, limitando-se o teor da denúncia a uma suposta intenção maculada por parte da
representada pensionista quando da formalização de união estável declarada em escritura pública
com o  ex-servidor  instituidor  da  benesse  (de  cujus),  celebração  esta  que,  ao  que  tudo  soa,
também não foi invalidada (nem há relatos nos autos em tal sentido) perante o respectivo Juízo
Cível. 8. Logo, ante o frágil relato aduzido pela ora recorrente, desprovido de lastro mínimo de
materialidade criminosa, não se visualiza diligência capaz de modificar o panorama probatório
atual. 9. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do artigo 28 do Código de Processo
Penal e da Súmula 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

564. Processo: 1.25.000.002535/2015-85 Voto: 3929/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP) praticado em desfavor do
Instituto Nacional  do Seguro Social   INSS. Representante noticiando que suposto servidor do
INSS,  teria  forjado  seu  afastamento,  por  motivos  de  problemas  de  saúde  mental,  por  meios
fraudulentos. Ainda, teria conseguido concessão de aposentadoria por invalidez para sua esposa
de maneira  semelhante.  Revisão  do  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.
Resposta do INSS comunicando inexistência de vínculo estatuário com o investigado e ausência
de concessão de qualquer benefício a sua esposa. Sobre a aposentadoria por invalidez concedida
ao  investigado,  a  Gerência  Executiva  do  INSS  em  Curitiba  encaminhou  cópias  dos  laudos
periciais que serviram para concessão do benefício, realizados por diferentes médicos peritos,
que demonstram que o investigado apresentou sintomas compatíveis com a doença de CID-28
outros  transtornos  psicóticos  não  orgânicos,  havendo  incapacidade  laborativa.  Ausência  de
indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

565. Processo: 1.25.000.003374/2015-47 Voto: 4058/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Despacho  do  Membro  ministerial  oficiante  que  determinou  instauração  de
procedimento  administrativo,  destinado  a  acompanhar  pedido  ativo  de  assistência  mútua  em
matéria criminal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Autuação da presente
notícia de fato que se deu por equívoco. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

566. Processo: 1.25.000.003796/2015-12 Voto: 4113/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR
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Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Supostos  crimes  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) e de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203)  imputados  a  representantes  legais  de  sociedade  empresária  privada.  Relato,  ainda,  de
ausência de recolhimento de contribuições ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço  FGTS,
no período compreendido entre 01/2011 a 04/2015. Irregularidades verificadas pelo Juízo da 22ª
Vara  Federal  de Curitiba/PR,  no  bojo  da  ação  previdenciária.  1)  Delito  do  art.  337-A do  CP.
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crime  de  natureza  material,  cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Diligência à Receita Federal do Brasil.
Quanto  às  ações  fiscais  realizadas  nos  últimos  05  (cinco)  anos,  foram  autuadas  em
representações fiscais para fins penais,  mas ambas ainda estão em discussão administrativa.
Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação, com as ressalvas do art.  18 do
Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal. 2) Delito do
art.  203 do CP. Revisão (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Para a perfectibilização do crime em
comento, exige-se a ocorrência de fraude ou de violência contra a pessoa. No caso vertente,
entretanto, não se vislumbra qualquer indicativo desses elementos. Pelo contrário, repousa nos
autos informação de que o citado ente coletivo enfrentava séria crise financeira. Homologação. 3)
Ausência de recolhimento de FGTS. Revisão (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Atipicidade penal.
Incidência do Enunciado nº 58 deste Colegiado: O simples ato, por si só, de não depositar os
valores referentes ao FGTS na conta vinculada do empregado é conduta atípica na esfera penal.
(103ª Sessão de Coordenação, de 5.10.2015 ).Homologação.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

567. Processo: 1.25.008.000378/2016-84 Voto: 4237/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime tributário. Investigado que aderiu ao Parcelamento Especial regido
pela Lei  n º  12.383/2011 e cumpriu  quase integral  o pagamento do débito  fiscal.  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Informação da Receita Federal de que o
saldo devedor remanescente é de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Consoante entendimento
firmado  pelo  STJ,  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. Precedentes
do STJ: AgRg no AgRg no REsp 1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014;
AgRg no REsp 1389169/MG,  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  DJe  04/11/2013.
Débito  em  exame  que  é  muito  inferior  ao  valor  acima  mencionado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

568. Processo: 1.25.008.000409/2015-16 Voto: 3882/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Supostos crimes do estatuto do estrangeiro (Lei nº 6.815/80, art. 125, XII e XIII).
Jogador de futebol camaronês teria ingressado no país irregularmente e atuado em clube de
futebol  profissional.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.
Informação proveniente do clube investigado, ratificada pela Federação Paranaense de Futebol,
de  que  o  atleta  em  questão  nunca  possuiu  vínculo  profissional  ou  amador  com  o  clube
investigado,  vindo  a  ter  seu  primeiro  vínculo  desportivo  com  outro  clube  do  estado.
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Representação de mesmo teor já enviada a Procuradoria da República em Londrina, sede do
clube onde o atleta teve seu primeiro vínculo. Ausência de indícios de cometimento de crime.
Homologação do arquivamento com a ressalva prevista 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

569. Processo: 1.25.008.000650/2015-45 Voto: 4056/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de invasão de terras da União (Lei nº 4.947/66, art. 20). Relato de
ocupação irregular de faixa de domínio de ferrovia federal,  no Município de Ponta Grossa/PR.
Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Insucesso na tentativa de
identificação dos invasores e na realização de mapeamento do local. Tipo penal que se refere à
conduta de invadir, no sentido de empregar violência ou força. Notícia que se reporta, apenas, a
ocupações irregulares, sem menção à posse violenta. Ausência de indícios mínimos de autoria e
de materialidade delitivas. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório
atual. Homologação do arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de processo Penal 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

570. Processo: 1.26.000.002901/2015-69 Voto: 3875/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código
Penal).  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A Receita  Federal  do Brasil
informou não existir crédito tributário em desfavor da investigada. Crime de natureza material, cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Falta 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 da Corte Constitucional.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

571. Processo: 1.27.000.000028/2016-13 Voto: 4046/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela 43ª Zona Eleitoral  Comarca de
Regeneração/PI. Apuração de possíveis graves violações a direitos humanos e crime contra a
humanidade  cometido  durante  a  ditadura  militar.  Fatos  imputados  a  apresentador  de  rádio,
possivelmente militar da reserva. Foi formulada representação perante a Justiça Eleitoral em face
de  rádio  FM e  outros,  objetivando  suspensão  de  programação  em virtude  de  veiculação  de
afirmações caluniosas, difamatórias e injuriosas contra candidatos de coligação partidária. Com
base em informações contidas em laudo pericial, o Juiz Eleitoral entendeu pela necessidade de
esclarecimento do trecho a seguir descrito: () torturador e matador, de assassino. Me chamou {?}
da revolução. E eu fiz pouco. Eu podia ter feito muito mais. ().. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Do exame de todo o teor do áudio e de sua degravação, infere-
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se que o trecho mencionado foi interpretado equivocadamente.  O locutor disse: M1: ()  Que a
justiça é assim, mas em uma situação normal, jamais eu teria sido processado e condenado por
algum ato de e eu já condenei aí esse mesmo velho aí eu condenei ele, tá condenado, por danos
morais por ter  me chamado de...como é M2: {?}  M1: torturador e matador,  de assassino.  Me
chamou {?} da revolução. E eu fiz pouco. Eu podia ter feito muito mais. Qual a responsabilidade
desse velho de descaradamente ir num programa e eu tenho tudo gravado e ia entrar na Justiça
{?} deixa pra lá, deixa a justiça. (...). Conclui-se, assim, que, até pela entonação do locutor, ele
fora  vítima  de  crime contra  a  honra,  ao  ser  chamado  de  torturador  e  matador  na  época  da
revolução pela pessoa indicada como velho, pelo que tomou as providências judiciais cabíveis
(danos  morais),  aduzindo  ter  feito  pouco,  insinuando  que  podia  ter  processado o  caluniador,
também, criminalmente. Narrativa investigada que não contém indícios mínimos da prática de atos
criminosos durante a ditadura militar, mas, apenas, revela indignação e afirmações defensivas.
Grave violação a direitos humanos e crime contra a humanidade não configurados. Homologação
do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

572. Processo: 1.27.000.000293/2016-00 Voto: 3912/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Beneficiário  teria  percebido  aposentadoria  por
invalidez mediante decisão judicial, sendo que posteriormente o INSS concluiu pela cessação do
benefício em virtude de não haver incapacidade laborativa. Contudo, a autarquia federal continuou
a  depositar  os  valores  relativos  a  aposentadoria  na  conta  do  beneficiário.  Revisão  de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.  No  caso,  o  suposto  pagamento
indevido se deu por erro da autarquia federa. Ausência de fraude no recebimento. Ainda, tem-se
que  o  beneficiário  só  tomou  conhecimento  do  indeferimento  de  sua  defesa  na  data  que  o
benefício cessou efetivamente, o que revela não ter havido má-fé no recebimento do benefício, já
que amparado antes por decisão judicial. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

573. Processo: 1.27.000.001020/2016-74 Voto: 4320/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de falsificação e de introdução de moeda falsa em circulação (CP,
art. 289, caput e § 1º). Cédula de R$ 100,00 (cem reais) possivelmente contrafeita recebida por
funcionário  de  estabelecimento  comercial,  em  Teresina/PI,  no  dia  17.09.2015.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Exame pericial que concluiu ser a nota autêntica,
apesar  de  inapta  à  circulação,  em  razão  do  péssimo  estado  de  conservação.  Crime  não
configurado. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

574. Processo: 1.27.000.001855/2015-43 Voto: 3871/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  preparatório.  Representação  sigilosa  encaminhada  por  meio  da  Sala  de
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Atendimento ao Cidadão, noticiando que determinada fundação teria conseguido concessão de
rádio mas não realizaria nenhum trabalho educativo no município. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informação da Anatel dando conta da inexistência da citada
rádio no município em questão. Ausência de indícios de crime. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

575. Processo: 1.27.001.000070/2016-24 Voto: 4126/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  administrativo.  Suposto  crime  de  furto  qualificado  (CP,  art.  157,  §  4º,  inc.  I)
praticado em desfavor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT, em 07.05.2013, no
Município  de  Valença  do  Piauí/PI.  Gerente  que,  ao  chegar  de  manhã na  agência,  percebeu
arrombamento do local e subtração de todo o dinheiro em caixa, de arma e de colete do vigilante.
Prejuízo financeiro que foi estimado em R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).  Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de imagens de segurança na agência e
nos  imóveis  vizinhos.  Não  houve  a  realização  de  perícia  no  local  do  fato,  nem  exame
papiloscópico. Ausência de elementos mínimos de autoria delitiva e de linha investigativa capaz
de esclarecê-la. 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

576. Processo: 1.29.000.000301/2016-35 Voto: 3915/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato.  Suposto crime de falso testemunho (art.  342 do Código Penal)  praticado em
reclamação trabalhista. Contradição existente entre a reclamada e sua testemunha. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Contrariedade juridicamente irrelevante, tendo em vista que
o  depoimento  em  questão  nada  influiu  para  a  solução  da  causa,  vez  que  o  magistrado
desconsiderou as alegações da investigada. Contradição insuficiente para caracterizar o delito de
falso testemunho. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Não configuração de crime.
Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1269635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe  23/09/2013;  AgRg  no  REsp  1121653/PR,  Rel.  Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  DJe
11/10/2011. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

577. Processo: 1.29.000.001412/2016-69 Voto: 4054/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Percepção indevida de benefício previdenciário,
após óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Saques
que não foram efetuados. Valor adversado que foi integralmente estornado. Não ocorrência do
delito em análise. Homologação de arquivamento.
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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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

578. Processo: 1.29.000.003890/2015-22 Voto: 4073/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  REPRESENTAÇÃO.  SUPOSTO  CRIME  DE
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  PROMOÇÃO  DE
ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO PELO PROCURADOR OFICIANTE,  COM AMPARO NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  CIÊNCIA  À  REPRESENTANTE.  APRESENTAÇÃO  DE
RECURSO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  PELO  MEBRO  MINISTERIAL.  REMESSA  DOS
AUTOS A ESTE COLEGIADO PARA REVISÃO (LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV). ARQUIVAMENTO
ADEQUADO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  AO  CASO  PRESENTE.
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  1.  Procedimento  administrativo  instaurado  após
representação para apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A).
A representante relata ter laborado para o empregador representado durante os meses de maio a
setembro de 2015, mediante pagamento de salário no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) (v.
carteira  de  trabalho  à  f.  8),  tendo  sido  descontadas  as  respectivas  contribuições  de  sua
remuneração, sem que, contudo, tenha havido repasse dos valores devidos ao Instituto Nacional
do Seguro Social  INSS. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do
apuratório, ancorado na incidência do princípio da insignificância à espécie, por ser o valor das
contribuições não repassadas à Previdência  Social  inferior a R$ 10.000,00 (dez mil  reais).  3.
Cientificada  da  promoção  de  arquivamento,  a  representante  interpôs  recurso,  reafirmando  a
existência  do  crime  e  assinalando  não  ter  havido,  ainda,  ressarcimento  dos  citados  valores
apropriados indevidamente. 4. O Membro do Parquet Federal manteve, todavia, o arquivamento
do feito pelos mesmos fundamentos, determinando, em seguida, a remessa do feito a esta 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão, para o exercício de suas atribuições, nos termos do art. 62,
inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 5. Arquivamento adequado. 6. 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 (dez mil reais), em decorrência do art. 20
da Lei nº 10.522/02. Como a Lei nº 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 por que fazer distinção, na seara penal, entre os crimes de
descaminho, apropriação indébita ou sonegação de contribuição previdenciária, devendo-se se
estender a aplicação do princípio da bagatela a esses últimos delitos, quando o valor do débito
não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) 7. Precedentes do STJ: AgRg no AgRg no REsp
1358577/RJ, Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 27/05/2014; AgRg no REsp 1389169/MG, Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 04/11/2013. 8. No particular,  o valor adversado é
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que a representante percebia remuneração no importe
de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês e laborou por quatro meses sem que tenha havido o dito
repasse  ao  INSS,  pelo  que  resta  despertado  o  princípio  da  bagatela.  9.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

579. Processo: 1.29.002.000068/2016-71 Voto: 4314/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAXIAS DO SUL-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Supostos  crimes de estelionato  majorado  (CP,  art.  171,  §  3º)  praticados em
desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Envio de 14 (quatorze) casos em que
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presentes a realização de saques indevidos de vários benefícios previdenciários após óbitos dos
titulares.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  1)  06 (seis)  casos em que
constatada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pela pena máxima
cominada em abstrato para o delito (CP, art. 109, inc. III). Decurso de mais de 12 anos das datas
dos últimos saques indevidos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). 2) 03 (três) casos
em  que  houve  recebimento  indevido  de  até  03  (três)  parcelas  de  benesse.  Aplicação  da
Orientação nº 04/2013 desta  2ª  CCR. 3)  02 (dois)  casos em que se verificam terem sido os
benefícios  sacados  mediante  utilização  de  cartão  magnético,  sem  procurador  legal  ou
representante  cadastrado  e  de  elementos  concretos  (a  exemplo  de  imagens  dos  saques,
confissão, renovação de senha após o óbito, entre outros) que permitam esclarecer o responsável
pela vantagem indevida. Ausência de indícios mínimos da autoria delitiva e de diligências capazes
de  modificarem  o  frágil  panorama  probatório  atual.  Carência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o lapso decorrido entre as datas dos fatos e
a presente data. 4) 03 (três) casos em que existe a requisição de inquéritos policiais que têm por
objeto a apuração dos mesmos fatos e outro já está sendo devidamente apurado na Procuradoria
da República no Município de Bento Gonçalves/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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

580. Processo: 1.29.014.000094/2016-60 Voto: 4052/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de parcelas de
benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  entre  as  competências  de  08.2000  a  02.2005.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benesse que foi  recebida mediante
utilização de cartão magnético. Inexistência de procurador legal ou representante cadastrado e de
elementos concretos (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o
óbito, entre outros), que permitam esclarecer o responsável pela vantagem indevida. Ausência de
indícios da autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório
atual. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o
grande lapso decorrido entre as datas dos fatos e a presente data. Precedente deste Colegiado
(Voto n° 1547/2016, Inquérito Policial nº 00149/2012, julgado em 29.02.2016, à unanimidade, na
Sessão de Revisão nº  636).  Homologação de arquivamento,  com as ressalvas do art.  18 do
Código de Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

581. Processo: 1.29.014.000251/2015-56 Voto: 3872/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LAJEADO-RS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código
Penal). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de natureza material, cuja
tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº
24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ausência de constituição de crédito. Falta
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 da Corte Constitucional.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
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Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

582. Processo: 1.30.001.001184/2016-04 Voto: 4316/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: NF. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334-A, § 1º, INC. IV, DO CP). APREENSÃO
DE  29  (VINTE  E  NOVE)  MAÇOS  DE  CIGARROS  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA,  SEM  A
REGULAR  DOCUMENTAÇÃO  DE  IMPORTAÇÃO.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  DO
APURATÓRIO ANCORADA NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS A
ESTA 2ª  CCR  (ART.  62,  INC.  IV,  DA LC  Nº  75/93).  EXCEPCIONAL APLICABILIDADE  DO
PRINCÍPIO  DA  BAGATELA  À  ESPÉCIE.  REQUISITOS  ATENDIDOS.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Notícia de fato que foi instaurada para apurar suposto crime de
contrabando (art. 334-A, § 1º, Inciso IV do Código Penal), tendo em vista apreensão de 29 (vinte e
nove) maços de cigarros de origem estrangeira, desacompanhados da regular documentação de
importação. 2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do apuratório, com amparo
no  princípio  da  insignificância.  3.  Remessa  dos  autos  a  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e
Revisão do MPF, nos termos do art. 62, inc. IV, da Lei Complementar nº 75/93. 4. É de ciência
correntia  que  a  natureza  do  produto  (cigarros)  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da
bagatela, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua
comercialização no território nacional, por desrespeito às normas constantes da Lei nº 9.532/97,
que restringem, com rigor, o comércio em questão. 5. Esta Câmara Criminal vinha decidindo que
as  importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a
aplicação do princípio da bagatela, porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio
consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de
significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta
delitiva,  em  consonância  com  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,
Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  6.  Todavia,  na  Sessão  nº  108ª  de
Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado deliberou,  à unanimidade, por expedir
orientação no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada
ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  desde  que  ausente  a
reiteração  da  conduta.  7.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como referência  o  volume  médio  de
cigarros que um indivíduo normalmente consome, diariamente, observado o prazo de validade do
produto, obtido em consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar
Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que
o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,  aproximadamente,  6  (seis)  meses;  e  à  equação  17
(cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. No caso presente, observada a
norma  de  regência,  se  revela  viável  o  arquivamento  da  investigação  criminal  da  conduta
perpetrada, pois a quantidade apreendida (29 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 (f. 29). 9. Insistência
no arquivamento do feito.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

583. Processo: 1.30.001.001652/2016-32 Voto: 4114/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Representação ininteligível. Supostos crimes de ameaça (CP, art. 147) e de injúria
racial (CP, art. 140, § 3º). Informações desconexas e genéricas. Impossibilidade de delimitação do
objeto  da  investigação.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  n°  75/93).  Ausência  dos
elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal e, por conseguinte, de justa
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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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

584. Processo: 1.30.001.005124/2014-91 Voto: 4268/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento investigatório criminal. Representação. Suposto crime contra a honra praticado por
advogado, no exercício da advocacia, em Juízo, em desfavor de Magistrado Federal. Ofensas
escritas  proferidas  no  bojo  de  razões em recursos  especial  e  extraordinário  interpostos  pelo
causídico investigado contra decisão desfavorável a sua cliente, dentre as quais, as de seguintes
teores: Nada mais distante do compromisso com a verdade dos autos: quem os compulse com a
mínima responsabilidade; soando como indesculpável infâmia da r. sentença e do r. acórdão, a
tentativa  de  desqualificar  a  recorrente;  esta  assertiva  do  r.  acórdão  constitui  evidência  da
sabedoria romana ().  Nada mais falso e nada mais pernicioso; e configurando um desmedido
rotundo  ao  r.  acórdão,  que  cometeu  a  calúnia  de  desmerecer  a  recorrente.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Afrontas que foram irrogadas em Juízo, demonstrando
inconformismo  e  sensacionalismo  com  o  mencionado  decisum.  Imunidade  profissional.
Afirmações que, apesar de indelicadas, estão amparadas pela liberdade de ofício e de expressão
e foram proferidas dentro dos limites das atribuições constitucionais para garantia do cumprimento
do  Estatuto  da  Ordem  dos  Advogados.  Emprego  de  palavras  isoladas  e  de  frases
descontextualizadas,  com  referência  vaga  e  imprecisa  à  injustiça  na  aplicação  de  normas
processuais,  não  abrangendo a  imputação  de  crimes ou  de fatos  maculadores  da reputação
deste. Nexo de causalidade ou pertinência das declarações adversadas com o objeto da causa.
Exercício do direito de defesa de interesses confiados pela cliente. Manifestação de pensamento
que recai sobre condutas profissionais sujeitas a críticas. Ausência de potencialidade ofensiva à
honra  da  vítima.  Dolo  específico  não  configurado.  Existência,  tão  só,  de  animus  narrandi  e
criticandi. Atipicidade penal da conduta examinada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

585. Processo: 1.30.002.000043/2016-56 Voto: 3913/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPOS-RJ

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Noticia de fato. Possível delito de violação de direito autoral (CP, artigo 184, caput). Notícia que
site estaria compartilhando sinal de TV irregularmente ao retransmitir programa. Ainda, relata que
tal site facilitaria a prática de crimes de pedofilia ao aceitar menores em seu chat. Revisão de
arquivamento (Lei 75/93, artigo 62, inciso IV). Quanto ao crime de violação de direito autoral (CP,
artigo 184, caput), trata-se de delito de ação penal privada, que se procede mediante queixa (CP,
artigo 186, inciso I). Ausência de legitimidade ativa do Ministério Público Federal para deflagrar
ação penal. Quanto a possível prática do crime de pedofilia, não se vislumbra indícios mínimos da
prática  de  crime,  ante  a  denuncia  genéria  e  a  inexistência  de  conteúdo  probatório  mínimo.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  de
Arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

586. Processo: 1.30.009.000260/2015-03 Voto: 4233/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE S 
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PEDRO DA ALDEIA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Ofício enviado ao Ministério Público Federal pela 2ª Vara Cível da Comarca de
Cabo Frio/RJ. Suposto crime tributário, tendo em vista omissão em entrega de declaração de
ajuste anual de imposto de renda, constatada em bojo de processo de busca e apreensão em
alienação fiduciária. Investigado que firmou contrato de financiamento com instituição financeira
privada para compra de veículo automotor, no valor de R$ 60.541,82, em 22/7/2011, renegociando
o montante devido em 25/7/2013. Todavia, após novo inadimplemento, foi manejada em desfavor
do devedor ação de busca e apreensão do referido veículo.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Diligência. Informação da Receita Federal de que tais fatos, isoladamente,
não constituem indício capaz de justificar a abertura de procedimento para a apuração de prática
de  sonegação  fiscal,  por  não  ter  ficado  evidenciado  que  o  contribuinte  utilizou  recursos  não
declarados  para  a  aquisição  do  veículo,  o  qual  foi  adquirido,  apenas,  com  recursos  do
financiamento não honrado. Ausência de provas da materialidade delitiva e, por conseguinte, de
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

587. Processo: 1.32.000.000309/2015-25 Voto: 3878/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  prática  de  abuso  de  autoridade  por  Tenente
Coronel contra Cabo do Exército (Lei nº 4.898/55, arts. 3º e 4º). Revisão de arquivamento (LC
75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Segundo  documentos  acostados nos  autos,  verifica-se  que  o
processo ao qual o cabo do exército foi submetido seguiu o devido trâmite legal, com o efetivo
direito  de defesa no procedimento  disciplinar  e  publicação  no Boletim Interno do exército  da
decisão/notificação,  conforme  preconiza  o  Regulamento  Disciplinar  do  Exército.  Ausência  de
indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

588. Processo: 1.32.000.000619/2015-40 Voto: 3887/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de Fato. Crime de contrabando(art.  334-A, CP). Apreensão de carro com o tanque de
combustível adulterado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). A despeito do tanque do
carro  ter  sido  adulterado para  adquirir  capacidade superior  à  original,  quando da abordagem
policial  carregava  menos  que  a  capacidade  limite  do  tanque  original,  indicando  tratar-se  de
consumo próprio. Além disso, trata-se de região fronteiriça, sendo que no município de Pacaraima
não possui posto de combustível, obrigando, assim, a população a abastecer os veículos no país
vizinho. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

589. Processo: 1.33.000.000501/2016-65 Voto: 3927/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  dano  qualificado  (CP,  art.  163,  Parágrafo  Único,  inc.  III)
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praticado em desfavor da Universidade Federal de Santa Catarina. Relato de que uma faxineira
terceirizada derrubou equipamentos utilizados pelo Departamento de Engenharia Rural vindo a
danificá-los. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elementos aptos
a inferir  que  os  danos causados pela  faxineira  terceirizada  não  tenham ocorrido  de maneira
acidental,  já que a mesma estava exercendo seu trabalho normalmente. Inexistência de dolo.
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

590. Processo: 1.33.000.000805/2016-22 Voto: 3859/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  Fato.  Furtos  ocorrido  no  interior  de  aeronave  (art.  155  do  CP).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de testemunhas.  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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

591. Processo: 1.33.000.002067/2015-77 Voto: 3879/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato instaurada a partir de envio de sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC
nº  75/93,  art.  62-IV).  Remessa  da  sentença  ao  Ministério  Público  Federal  por  equívoco  da
secretaria  da  vara  trabalhista.  Inexistência  de  crime  a  ser  apurado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

592. Processo: 1.33.004.000014/2016-62 Voto: 4119/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
JOAÇABA-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de estelionato majorado (art.  171,  §  3º,  do CP)  praticado em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Realização  de  saques  indevidos  de
benefício previdenciário, após óbito do segurado, relativamente às competências de 03.2011 a
06.2011.  Revisão  do  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benesse  que  foi  recebida
mediante  utilização  de  cartão  magnético.  Inexistência  de  procurador  legal  ou  representante
cadastrado  e  de  elementos  concretos  de  informação  (a  exemplo  de  imagens  dos  saques,
confissão, renovação de senha após o óbito, entre outros) que permitam esclarecer o responsável
pela  vantagem  indevida.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  frágil  panorama
probatório  atual  e,  consequentemente,  de justa  causa para o  prosseguimento  da persecução
penal, sobretudo considerando o longo decurso de quase 05 (cinco) anos da data do último saque
irregular (06.2011). 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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593. Processo: 1.33.009.000032/2016-02 Voto: 4116/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  praticado  em  desfavor  do  Instituto
Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Realização  de  03  (três)  saques  indevidos  de  benefício
assistencial de amparo social ao idoso, após óbito do segurado (ocorrido em 28/03/2012), entre
as competências de 04/2012 e 06/2012. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Aplicação analógica da Orientação nº 04/2013 deste Colegiado, que permite o arquivamento de
procedimento  quando  não  houver  dolo  no  saque  de  até  3  (três)  parcelas  de  benefício
previdenciário.  Ausência  de  significativa  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado.  Homologação  do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

594. Processo: 1.33.009.000050/2016-86 Voto: 4120/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de estelionato majorado (art.  171,  §  3º,  do CP)  praticado em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Realização  de  saques  indevidos  de
benefício previdenciário, após óbito da segurada, relativamente às competências de 03.2007 a
06.2007.  Revisão  do  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benesse  que  foi  recebida
mediante  utilização  de  cartão  magnético.  Inexistência  de  procurador  legal  ou  representante
cadastrado  e  de  elementos  concretos  de  informação  (a  exemplo  de  imagens  dos  saques,
confissão, renovação de senha após o óbito, entre outros) que permitam esclarecer o responsável
pela  vantagem  indevida.  Ausência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  frágil  panorama
probatório  atual  e,  consequentemente,  de justa  causa para o  prosseguimento  da persecução
penal, sobretudo considerando o longo decurso de quase 09 (nove) anos da data do último saque
irregular (07.2007). 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

595. Processo: 1.33.009.000058/2016-42 Voto: 4118/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAÇADOR-SC

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  majorado  praticado  em  desfavor  do  Instituto
Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de 01 (um) saque indevido de benefício assistencial
de  amparo  social  a  pessoa  portadoras  de  deficiência,  após  óbito  da  segurada  (ocorrido  em
28/01/2012), referente à competência de 01/2012. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Aplicação  analógica  da  Orientação  nº  04/2013  deste  Colegiado,  que  permite  o
arquivamento de procedimento quando não houver dolo no saque de até 3 (três) parcelas de
benefício previdenciário. Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado. Homologação do
arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.
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596. Processo: 1.34.001.002114/2016-16 Voto: 4045/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de falsidade ideológica (CP,  art.  299).  Declaração de pobreza
inverídica  para  fins  de  gratuidade  judiciária  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Declaração que é passível de averiguação ulterior,
não constituindo, assim, documento para fins penais, dada sua presunção relativa de veracidade.
Documento  que  se  sujeita  à  averiguação pelo  Julgador  e  à  eventual  impugnação pela  parte
adversa no processo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (HC 85976, Relatora Ministra
Ellen  Gracie,  Segunda  Turma,  julgado  em 13.12.2005),  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  (HC
201102201720,  Relatora  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  turma,  julgado  em
05.03.2012; HC 00136114420134030000, Relator Desembargador Federal convocado do TRF3
André Nekatschalow, Quinta Turma, julgado em 08.10.2013) e deste Colegiado (Procedimento
MPF nº 1.29.012.000172/2014-84, Relator: Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, julgado na
Sessão  de  Revisão  nº  608,  à  unanimidade,  em  13/10/2014;  e  Procedimento  MPF  nº
1.29.012.000139/2014-54,  Relator:  Juliano  Baiocchi  Villa-Verde  de  Carvalho,  julgado,  à
unanimidade,  na  Sessão  de  Revisão  nº  614,  em  11/02/2015).  Atipicidade  penal  da  conduta
encetada. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

597. Processo: 1.34.001.007936/2015-11 Voto: 4122/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de fato.  Suposto crime de estelionato majorado (art.  171,  §  3º,  do CP)  praticado em
desfavor  do  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social   INSS.  Realização  de  saques  indevidos  de
benefício previdenciário, após óbito da segurada, relativamente às competências de 10.2001 a
03.2006.  Revisão  do  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benesse  que  foi  recebida
mediante  utilização  de  cartão  magnético.  Inexistência  de  procurador  legal  ou  representante
cadastrado  e  de  elementos  concretos  de  informação  (a  exemplo  de  imagens  dos  saques,
confissão, entre outros) que permitam esclarecer o responsável pela vantagem indevida. Ausência
de diligências capazes de modificar o frágil panorama probatório atual e, consequentemente, de
justa  causa para o prosseguimento da persecução penal,  sobretudo considerando a iminente
prescrição da pretensão punitiva estatal, ante o decurso de mais de 10 (dez) anos da data do
último saque irregular (04.2006). 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

598. Processo: 1.34.010.000969/2015-12 Voto: 3877/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RIBEIRAO PRETO-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia  de  fato.  Representação  apresentada  na  Sala  de  Atendimento  ao  Cidadão,  noticiando
possível  irregularidade  de  ordem  trabalhista.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32,  2ªCCR)
recebido como Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Ausência de elementos
de informação necessários à deflagração de persecução penal. Remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público do Trabalho. Homologação do arquivamento com as ressalvas do 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 Dr. José Bonifácio
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Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

599. Processo: 1.34.011.000112/2016-73 Voto: 4060/2016 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.  Representação. Relatos de declaração preconceituosa contra  transsexuais  de
seguinte  teor:  não  há  ninguém  mais  mal-agradecido  e  arrogante  do  que  um  transexual;  ao
queixar-se por ter nascido no corpo errado, está a fazer um manguito a Deus ()' 'um desrespeito
pela dádiva que Deus nos ofereceu com tanto carinho: o nosso corpo; no fundo, o corpo é apenas
o recipiente temporário da nossa alma; não há um corpo certo ou errado, há o corpo. Revisão (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Uso de expressões indelicadas, de mau gosto e deselegantes que, no
entanto, não configuram os crimes previstos no art. 20 da Lei n° 7.716/89 ou no art. 140, § 3°, do
CP.  Autor  do  texto  autodenominado  de  Jovem Conservador  de  Direita.  Insurgência  contra  a
insatisfação de pessoas com o próprio corpo e a banalização de cirurgias para mudança do sexo.
Fatos que se inserem na liberdade de expressão. Atipicidade manifesta da conduta examinada.
Precedente,  mutatis  mutandis,  desta  2ª  CCR (Processo n°  1.14.013.000012/2014-58,  Voto n°
1729/2014, Sessão n° 596, de 28/04/2014, unânime). 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

600. Processo: 1.34.043.000075/2015-45 Voto: 3966/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
OSASCO-SP

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime  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 3 (três)
agentes do Exército, em desfavor de vítima oponente do regime militar. Revisão de arquivamento
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Extinção da punibilidade em relação a dois dos suspeitos, em razão do
óbito (CP, art. 107, I). Quanto ao possível agente remanescente, em pesquisa realizada não se
obteve informação quanto a seu óbito, contudo, levando-se em conta que o agente nasceu em
19/071911, hoje teria 104 anos de idade. Suposta persecução penal infrutífera e despicienda.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

601. Processo: 1.35.000.000224/2016-16 Voto: 4315/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330).
Descumprimento de decisão emanada pela 4ª Vara Federal  Execução Fiscal  da Seção Judiciária
do Estado de Sergipe,  direcionada ao executado,  que foi  nomeado depositário  fiel,  para que
entregasse o valor de 5% sobre o faturamento mensal de sociedade empresária privada de que é
representante legal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Investigado que
apresentou  justificativa  plausível  para  a  impossibilidade  material  de  cumprimento  da  ordem,
aduzindo  a  estar  o  ente  coletivo  enfrentando sérias  dificuldades financeiras,  com a  atividade
comercial  paralisada  e  sem  receita,  havendo,  ainda,  parcelamento  de  obrigações  tributárias
cobradas pelo Fisco. Ausência de provas de dolo concreto na conduta perpetrada. Atipicidade
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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

602. Processo: 1.36.000.000311/2016-36 Voto: 4088/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - TOCANTINS

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Inquérito policial. Crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, art. 289, § 1º). Frentista
recebido  uma  cédula  de  R$  100,00  (cem  reais)  falsa  de  uma  mulher  desconhecida,  como
pagamento referente ao abastecimento do carro. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,
inc.  IV). Apresentação espontânea das cédulas à autoridade policial.  Ausência de tentativa de
inserção da cédula falseada no mercado. Caso no qual o próprio denunciante informou se lembrar
da placa do veículo e as câmeras do circuito de segurança encontravam-se danificadas. Ausência
de indícios mínimos de autoria. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa
para  o  Departamento  do  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil  (MECIR/BACEN),  que
mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação 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 Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

603. Processo: 1.36.001.000114/2016-15 Voto: 4053/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

Relator(a): Dr(a) JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO

Ementa: Notícia de fato. Suposto crime de estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º) praticado em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS. Realização de saques indevidos de parcelas de
benefício  previdenciário,  após  óbito  do  titular,  entre  as  competências  de  10.2006  a  01.2010.
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Benesse que foi  recebida mediante
utilização de cartão magnético. Inexistência de procurador legal ou representante cadastrado e de
elementos concretos (a exemplo de imagens dos saques, confissão, renovação de senha após o
óbito, entre outros), que permitam esclarecer o responsável pela vantagem indevida. Ausência de
indícios da autoria delitiva e de diligências capazes de modificarem o frágil panorama probatório
atual. Inexistência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, sobretudo ante o
lapso decorrido entre as datas dos fatos e a presente data. Precedente deste Colegiado (Voto n°
1547/2016, Inquérito Policial nº 00149/2012, julgado em 29.02.2016, à unanimidade, na Sessão
de Revisão nº 636). Homologação de arquivamento, com as ressalvas do art. 18 do Código de
Ritos Penais e do Verbete Sumular nº 524 do Supremo Tribunal Federal.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL

604. Processo: 1.16.000.000581/2016-30 Voto: 3948/2016 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. 155I) em razão do sumiço de um mouse de um
computador  situado  na  Biblioteca  da  Câmara  dos  Deputados.  Revisão  de  arquivamento  (LC
75/93,  art.  62,  inciso IV).  Diligências  efetuadas pela  Polícia  Legislativa.  Verifica-se  não haver
imagens do ocorrido, tendo em vista que a única câmara no local está apontada para a direção
contrária  dos  fatos  e  não  há  qualquer  outra  que  possa  fornecer  imagens  que  indiquem um
suspeito  desse  suposto  delito.  Inexistência  de  testemunhas.  Ausência  de  indícios  de  autoria
delitiva  e  de diligências  capazes de modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do
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arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data,  o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e Dr. José Adonis Callou de Araújo Sá.

Por estar conforme, eu                , (Daniele Flávia Oliveira, Assessora Administrativa da 2ª
Câmara), lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada pelo Coordenador e pelos
membros presentes que desejarem.

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2ª Titular

JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

3º Titular

JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA

1º Suplente

JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

2º Suplente
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