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

ATA DA SEXCENTÉSIMA QUINQUAGÉSIMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA DE JUNHO DE 2016

     Aos sete dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, em sessão virtual eletrônica
convocada e presidida pelo Coordenador, da qual participaram o Coordenador, Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada, a Titular, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge bem como o Suplente, Dr. Brasilino
Pereira  dos  Santos,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF  julgou  os seguintes
procedimentos:

Dr(a) RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

001. Processo: TRE-BA-PET-0000002-
33.2015.6.05.0151

Voto: 4453/2016 Origem: TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DA BAHIA

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

Ementa: VOTO-VENCEDOR.  Homologação  do  Arquivamento  do  Procedimento  Investigatório  eleitoral,
acolhendo as razões de decidir, os fundamentos apresentados pelos promotores eleitorais às fls.
307/328.

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

Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO

002. Processo: JF/ES-2015.50.05.000016-0-INQ Voto: 3492/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  SUPOSTA  PRÁTICA  DO  CRIME  DE  LAVAGEM  DE
DINHEIRO (LEI  9.613/98).  ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.  1.  Conflito  negativo  de atribuições
suscitado por Procuradora da República oficiante na PR/ES, em face de Procurador da República
oficiante  na PRM  Colatina/ES.  2.  Inquérito  policial  instaurado para  apurar  possível  crime de
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lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º), em razão de movimentação financeira incompatível
com a capacidade financeira do indiciado, entre os meses de maio e dezembro de 2012. 3. O
Procurador  da  República  oficiante  na  PRM   Colatina/ES,  declinou  de  sua  atribuição  à
Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, considerando a edição, pelo Ministério
Público Federal do Espírito Santo, das Resoluções 01/2012, 02/2013 e 01/2014, determinando a
competência dos ofícios criminais da PR/ES para a atuação judicial e extrajudicial nos feitos que
envolvam crimes praticados contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, ainda que em
áreas de atribuições das PRMs.  4.  A Procuradora da República oficiante  na PR/ES,  suscitou
conflito negativo de atribuições, aduzindo que os fatos apurados no presente IPL dizem respeito
aos relativos à Operação Broca que, em conformidade com a decisão proferida pelo TRF da 2ª
Região no julgamento de conflito de competência, deverão ser processados e julgados pela 1ª
Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  Colatina/ES,  inclusive  para  apreciação  dos  feitos
conexos, por força de vis atractiva existente nas hipóteses de conexão, a teor do disposto no art.
76 do Código de Processo Penal. 5. Considerando a decisão proferida no conflito de competência
julgado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região que entendeu pela competência da 1ª Vara
Federal  da Subseção de Colatina/ES para o  processamento e  julgamento de todos os  feitos
conexos à Ação Penal que apura a Operação Broca, entendo que a atribuição para prosseguir na
persecução penal  é de membro do Ministério Público Federal  6.  Atribuição do Procurador da
República suscitado para prosseguir na persecução penal.

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

003. Processo: DPF-OPE-00006/2015-TC Voto: 3733/2016 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
OIAPOQUE

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

Ementa: Termo Circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de exercício ilegal de medicina (CP,
art.  282).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Realização  de  exames
computadorizados para feitura de óculos por optometrista. Ato privativo de médico. Inexistência de
lesão  direta  a  bens,  serviços  e  interesses  da  União.  Ausência  de  qualquer  elemento  de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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.

004. Processo: JF-AP-0006308-74.2015.4.01.3100-
INQ

Voto: 3252/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO AMAPÁ

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03. Posse ilegal de
armas, munições e silenciador de uso restrito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Segundo precedentes do STJ, o Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o
processo e julgamento dos crimes dessa natureza, que continua sendo da Justiça Estadual (CC
45483/RJ e 68529/MT), salvo quanto ao tipo do art. 18 (tráfico internacional de arma de fogo).
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.
Precedente da 2ª CCR (processo nº 0000495-75.2015.4.05.8202, Sessão nº 632, de 23/11/2015,
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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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005. Processo: JF-DF-0051608-32.2015.4.01.3400-
INQ

Voto: 3402/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 296, § 1º, III E 307
DO  CÓDIGO  PENAL,  E  ART.  14  DA  LEI  Nº  10.826/2004.  INVESTIGADO  ESTARIA  SE
APRESENTANDO COMO POLICIAL FEDERAL, VALENDO-SE DE UMA CARTEIRA FUNCIONAL
FALSA E  PORTANDO  IRREGULARMENTE  ARMA DE  FOGO.  PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DE
COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62,
IV).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO  DISTRITO  FEDERAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar  a  conduta do investigado,  que supostamente estaria  se apresentando
como policial federal, valendo-se de uma carteira funcional falsa e portando irregularmente arma
de fogo, infringindo, assim, o disposto nos artigos 296, § 1º, III e 307 do Código Penal, e art. 14 da
Lei nº 10.826/2004 2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de competência em
favor  da  Subseção  Judiciária  de  Anápolis/GO,  por  entender  ser  desta  a  competência  para
processamento e julgamento do feito, vez que o investigado reside em Águas Lindas/GO. 3. O
Juiz Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal firmou a competência para processar o feito,
haja vista que os fatos teriam ocorrido no Distrito Federal, local em que o investigado residia à
época dos fatos. 4.  À luz do disposto no art.  70 do CPP, as investigações devem prosseguir
perante a Seção Judiciária do Distrito Federal.  5.  Designação de outro membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal, na Seção Judiciária do Distrito Federal.

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). Vencida Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge. Participou da votação Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

006. Processo: JF/MS-0001553-46.2016.4.03.6000-
PI

Voto: 3803/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
MATO GROSSO DO SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de Relatório de Inteligência Financeira do COAF.
Suposto  crime  de  lavagem de  capitais  (Lei  nº  9.613/98).  Revisão  de  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32  2ª CCR). Movimentações financeiras suspeitas, ocorridas no período de janeiro
de 2012 a outubro de 2014, evidenciando recursos incompatíveis com o patrimônio dos titulares
de empresa privada. Conforme dispõe o art. 2º, III, a e b, da Lei nº 9.613/98, o processo e o
julgamento do crime de lavagem de dinheiro será da competência da Justiça Federal quando
praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens,
serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, ou ainda,
quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. (CC 113.359/RJ, Rel.
Min.  Marco Aurélio Bellizze,  Terceira Seção, DJe 05/06/2013).  Hipótese em que os elementos
iniciais  evidenciam a ocorrência  de  crime antecedente  de competência  estadual,  que  já  está
sendo apurado no âmbito da Justiça Estadual.  Ausência de qualquer elemento de informação
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

007. Processo: JF/PR/CUR-5039641-
19.2014.4.04.7000-IP - Eletrônico 

Voto: 3845/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  E
ESTELIONATO (CP, ARTS. 304 E 171, § 3º). DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA
DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28). USO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE O INSS COM O
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ÚNICO INTUITO DE OBTER INDEVIDAMENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM NOME DE
BENEFICIÁRIO DO INSS. UNIDADE DE PROPÓSITO E DE CRIME. CONSUNÇÃO DO FALSO
PELO  ESTELIONATO.  INSISTÊNCIA NA DECLINAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA EM FAVOR DA
JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato,
tipificado  no  art.  171  do  Código  Penal,  consistente  na  obtenção  fraudulenta  de  empréstimo
consignado em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 2. Consta dos
autos  que  pessoa  não  identificada  teria  utilizado  documento  supostamente  falso  perante  a
Autarquia Previdenciária e requerido a transferência do pagamento do benefício de segurado do
INSS da Agência da Previdência Social de Londrina/PR para a Agência de Curitiba/PA e, após a
realização  da  transferência,  contraiu  empréstimo  consignado  em  nome do  beneficiário.  3.  O
Procurador da República oficiante requereu a declinação de competência para a Justiça Estadual,
por  entender  que  a  mera  obtenção  fraudulenta  de  empréstimo  pessoal  junto  a  instituição
financeira não caracteriza crime contra o sistema financeiro nacional, ressaltando que o crime de
uso  de  documento  falso  serviu  como  meio  necessário  para  a  execução  de  outro,  restando
somente a apuração sobre o crime de estelionato, haja vista que não há nos autos indicativos de
que os documentos falsos existiam previamente ou continuaram a ser utilizados posteriormente.
4. O Juiz Federal firmou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 5. A
conduta não revela um propósito autônomo (fim em si mesma), havendo, na espécie, uma nítida
relação  de  crime  meio  e  crime  fim,  porquanto  o  falso  inseriu-se  no  curso  normal  de
desenvolvimento do plano delituoso do agente, voltando-se unicamente a assegurar o proveito
obtido com a fraude (empréstimo consignado), sem que dele tenha decorrido a ampliação, ainda
que potencial, da lesão jurídica consumada, suportada apenas pelo particular. 6. Reconhecida, na
hipótese dos autos,  a consunção do delito  de uso de documento falso pelo  de estelionato e
considerando que o prejuízo resultante das condutas foi suportado tão somente pelo particular,
não  subsistem  elementos  capazes  de  justificar  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o
processamento e julgamento do feito. 7. Insistência na declinação de competência em favor da
Justiça 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 Bonifácio Borges de Andrada.

008. Processo: 1.34.011.000491/2015-11 Voto: 3804/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 273, § 1º-B, I, DO
CP. SUPOSTA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO, SEM REGISTRO NA
ANVISA.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32   2ª  CCR/MPF).  INTERESSE DIRETO E
ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO
DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA
PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar o crime previsto no art. 273, §
1º-B, I, do CP, em razão da suposta fabricação e comercialização de medicamento, sem registro
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 2. O Procurador da República oficiante
requereu o declínio de atribuições ao Ministério Público estadual, por entender que a eventual
prática criminosa não atinge, direta e especificamente, bens, serviços ou interesse da União. 3. O
interesse federal está consubstanciado no fato de que a produção de medicamentos sem registro
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA atenta contra serviço da União e contra os
bens jurídicos (saúde e vida) que o referido registro visa proteger, nos termos da Lei nº 9.782/99.
4. O art. 12 da lei 6.360/76 dispõe que nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os
importados,  poderá  ser  industrializado,  exposto  à  venda  ou  entregue  ao  consumo  antes  de
registrado  no  Ministério  da  Saúde.  5.  Os  critérios  de  produção  de  medicamentos  no  país
constituem em uma política pública federal, regida por um serviço público federal, que expressam
o interesse da União na matéria. 6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

009. Processo: JF-BRI-0001674-09.2015.4.03.6130-
PCD

Voto: 3429/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 44ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
BARUERI/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (CP, ART. 342), PRATICADO
EM  RECLAMATÓRIA  TRABALHISTA.  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE
POTENCIALIDADE  LESIVA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28).
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposto
crime de falso testemunho (CP,  art.  342),  praticado por  testemunha da parte  reclamante,  em
reclamatória trabalhista. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com
base na ausência de potencialidade lesiva. 3. Discordância do Juiz Federal.  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.  Arquivamento  prematuro.  7.  Designação  de  outro  Membro  do  MPF  para
prosseguir na persecução penal.

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

010. Processo: JF/CE-0003517-25.2016.4.05.8100-
INQ

Voto: 3714/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Assalto perpetrado por dois indivíduos aparentemente armados, contra funcionária
(Carteira) de agência dos Correios de Fortaleza/CE, que resultou no roubo de correspondências e
objetos postais da ECT. Diligências esgotadas. Depoimento da vítima não suscita dados capazes
de auxiliar  a  elucidação  da  autoria.  Inexistência  de  vestígios  que  possam levar  a  autoridade
policial  à  identificação  dos  agentes.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

011. Processo: JF/CE-0010100-60.2015.4.05.8100-
PIMP

Voto: 3665/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE INJÚRIA RACIAL (CP, ART. 140, § 3º).
PRÁTICAS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍDAS A PROFESSORES, COORDENADOR E ALUNA DE
UNIVERSIDADE  FEDERAL CONTRA PROFESSOR  DA MESMA INSTITUIÇÃO  DE  ENSINO.
PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  REPRESENTAÇÃO  DO  OFENDIDO.
DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV. INSISTÊNCIA
NO  ARQUIVAMENTO.  1.  Notícia  de  Fato.  Representação  encaminhada  pela  Promotoria  de
Justiça e Secretaria Executiva do Núcleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência do
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MPE. Denúncia anônima, realizada por meio do Disque Direitos Humanos, relatando a prática de
agressões psicológicas e discriminação racial, praticadas por professores, coordenador e aluna,
de Universidade Federal, em face de pessoa idosa e também professor da mesma Instituição de
Ensino Superior. 2. Requerimento de arquivamento. Ausência de condição para o exercício da
ação penal. Crime de injúria racial que se procede mediante representação do ofendido (CP, ART.
145, parágrafo único).  3. Discordância do Magistrado. Fato que, em tese,  incide na forma de
racismo  mediante  injúria  racial.  Aplicação  das  características  de  imprescritibilidade,
inafiançabilidade e incondicionalidade à representação para a propositura de ação penal pública.
Arquivamento prematuro.  Ausência de diligência  para apuração da autoria  e materialidade do
crime de racismo. 4. O crime tipificado no artigo 140, §3º do Código Penal, no caso, trata-se de
injúria racial, aplicando-se as disposições previstas no artigo 145, parágrafo único, do CP, em que
a ação penal somente se procede mediante representação do ofendido. 5. Diferenciação entre os
crimes de injúria preconceituosa tipificada no art. 140, § 3º, do CP e o crime de racismo, previsto
na Lei 7.716/89, na esteira do entendimento do STJ (RHC 19.166/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta  Turma,  julgado  em  24/10/2006,  DJ  20/11/2006,  p.  342)1.  6.  Crime  de  injúria  racial.
Aplicação das disposições do artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Ação penal que se
procede mediante representação do ofendido. Precedente do STJ (RHC 18.620/PR, Rel. Ministra
Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta  Turma,  julgado  em 14/10/2008,  DJe  28/10/2008).2  7.
Ausência  de  representação  do  ofendido.  Condição  de  procedibilidade  que  impede a  atuação
ministerial para dar início à persecutio criminis. 8. Homologação do arquivamento.

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

012. Processo: JF/CE-0010836-78.2015.4.05.8100-
INQ

Voto: 3697/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ARTIGO
171, § 3º). ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SEGUROS DE AUTORIA E PELO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  (CPP,
ARTIGO 28). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF
PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  Policial.  Possível  crime  de
estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento indevido de benefício previdenciário
pós  óbito  da  titular.  Parcelas  sacadas  entre  as  competências  de  09/2004  a  01/2005,  o  que
ocasionou ao INSS prejuízo no valor  originário de R$ 1.820,00 (hum mil  e oitocentos e vinte
reais). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de
indícios  seguros  de  autoria  e  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  do
Magistrado,  que  considerou  prematuro  o  arquivamento.  4.  Filha  da  titular  beneficiária  teria
afirmado, sem convicção, que realizou o saque do benefício apenas uma vez após a morte de sua
mãe,  e  que  os  filhos  desta  se  revezavam para  realizar  os  saques  das  parcelas  do  referido
benefício,  não sabendo informar onde se encontrava o cartão magnético utilizado para tal.  5.
Prematuro  o  arquivamento.  Indícios  de  autoria  e  materialidade  comprovada.  Possibilidade  de
diligências. 6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

013. Processo: JF/CE-0018545-82.2006.4.05.8100-
INQ

Voto: 3678/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO CEARÁ

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  uso  de  documento  falso  (CP,  art.  304).  Obtenção  de
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passaporte  mediante  apresentação  de  documento  ideologicamente  falso.  Revisão  de
arquivamento  (art.  62,  IV,  LC  75/93).  Pena  máxima  cominada  abstratamente  ao  crime  de
falsificação  é  de  6  (seis)  anos  de  reclusão.  Prazo  prescricional  de 12  (doze)  anos.  Conduta
consumada  em  19/01/2004.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (art.  109,  III,  do  CP).
Extinção da punibilidade (art. 107, IV, 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

014. Processo: JF-GRU-0010608-86.2015.4.03.6119-
REPCR

Voto: 3506/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 19ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
GUARULHOS/SP

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEIS  CRIMES  DE  FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO (CP, ART.  297 C/C ART.  304).  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE
DOLO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DO ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C
ART.  62,  IV,  DA LC  Nº  75/93).  INDÍCIOS SUFICIENTES DE  AUTORIA E  MATERIALIDADE.
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar
possíveis crimes de falsificação e uso de documento público, tipificados nos artigos 297 e 304 do
Código Penal, em razão da falsificação de visto brasileiro e seu uso perante autoridade migratória
brasileira, por estrangeiro. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos
autos, ressaltando a ausência de dolo na conduta do investigado e a consequente ausência de
justa causa para a persecução penal. 3. O Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP, discordou
da promoção ministerial por entender prematuro o arquivamento. 4. Como bem enfatizado pelo
Juízo de origem, a conclusão sobre a ausência de dolo decorreu exclusivamente da declaração
prestada pelo investigado, o qual certamente tem interesse em negar o fato.  5. Desse modo,
presentes indícios de autoria e materialidade, ainda que existam dúvidas acerca da prática da
conduta na modalidade dolosa, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, considerando
que somente no curso da instrução criminal será oportunizada a produção de provas, submetidas
ao crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Não homologação do arquivamento. Designação
de outro membro do Ministério Público Federal para continuar na persecução penal.

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

015. Processo: JF-JAU-0000029-51.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 3713/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART.  334-A,  §  1º,  DO CP).
APREENSÃO DE 24 MAÇOS DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA EM PODER DO
INVESTIGADO.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).
EXCEPCIONAL APLICABILIDADE AO CASO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, do CP), em
razão da apreensão de 24 maços de cigarros de origem estrangeira em poder do investigado. 2.
O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. É certo que a natureza do produto introduzido
clandestinamente no país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância,
dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização
no território nacional.  5. A 2ª Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,

7



Ata – 650ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00188700/2016

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  (20  maços de cigarros)  não  supera  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)
maços, pelo que diminuta a reprovabilidade da conduta e, por conseguinte, se mostra gravosa a
continuidade de  repressão  a  contrabando deste  viés,  haja  vista  a  ausência  de  reiteração  de
conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 9. Insistência no arquivamento.

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

016. Processo: JF-JAU-0000298-90.2016.4.03.6117-
INQ

Voto: 3695/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 17ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - JAÚ/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334-A).  IMPORTAÇÃO
IRREGULAR  DE  CIGARROS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NO
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DO
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93). REQUISITO DA
QUANTIDADE  DO  PRODUTO  QUE  RESTOU  ATENDIDO  NA  HIPÓTESE  ANALISADA.
AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  DE  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Inquérito Policial. Apuração do crime de contrabando (CP, art.
334-A).  Apreensão  de  14  (catorze)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  introduzidos
irregularmente no território  nacional.  2.  Promoção de arquivamento.  Aplicação do princípio  da
insignificância. 3. Discordância do Magistrado e remessa dos autos a esta 2ª CCR (CPP, art. 28 e
LC 75/93, art. 62, inciso IV). 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.  6.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações de  até  40  (quarenta)
maços de cigarros possibilitavam a aplicação do princípio da bagatela, porquanto se presumia se
tratar de cigarros para o próprio consumo e não de contrabando, ausente reiteração da conduta,
em  consonância  com  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,  Relator
Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de 17.12.2013).  7.  Todavia,  este  Colegiado  na 111ª Sessão de
Coordenação, de 18/04/2016, expediu a Orientação nº 25/2016, no sentido de que se admite a
aplicação  do  princípio  da  insignificância  no  crime  de  contrabando  de  cigarros  quando  a
quantidade apreendida não superar 153 maços, ressalvada a reiteração de condutas que cobra a
persecução penal. 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, ante a diminuta reprovabilidade da
conduta e, por conseguinte, se mostra gravosa a continuidade de repressão a contrabando deste
viés, porque ausente registro da reiteração de conduta da mesma espécie. 10. Insistência no
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arquivamento do feito.

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

017. Processo: JF/MG-0027976-38.2015.4.01.3800-
INQ

Voto: 3387/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV.  VEÍCULO  IMPORTADO
MEDIANTE USO DO INSTITUTO DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA DEVIDAMENTE REQUERIDO À
INSPETORIA  DA  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL,  MAS  COM  ÂNIMO  DEFINITIVO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito policial instaurado
para apurar a prática do crime tipificado no art. 334 do Código Penal, atribuído aos investigados
que fizeram ingressar em território brasileiro veículo BMW M3 de fabricação americana, sem placa
brasileira, mediante uso do instituto de admissão temporária devidamente requerido à inspetoria
da Receita Federal do Brasil, mas com ânimo definitivo. 2. O il. Procurador da República oficiante
promoveu o arquivamento, com fundamento no princípio da ultima ratio e na evidente falta de
interesse de agir, considerando que para o ilícito em questão é suficiente a resposta relativa ao
perdimento  do  bem,  a  qual,  vem  sendo  buscada  pela  União.  Discordância  do  Juiz  Federal.
Aplicação do art.  28 do CPP c/c art.  62-IV da LC n. 75/93. 3. Evidencia-se que a importação
ocorreu  de modo regular,  uma vez que  foi  procedida sob  o regime de  admissão temporária,
regulada pela Portaria DECEX n. 08/91, alterada pela Portaria DECEX n. 235/06. 4. Assim, no
momento do ingresso do automóvel no território nacional, mediante uso do instituto de admissão
temporária,  devidamente  requerido  à  inspetoria  da  Receita  Federal  do  Brasil,  a  mercadoria
(veículo) não era de circulação proibida no país, bem como não houve tributo iludido, de modo
que o crime tipificado no art. 334 do Código Penal não restou caracterizado. 5. Precedentes da 2ª
Câmara:  1.33.000.004360/2010-64,  1.17.000.000016/2012-10,  1.34.022.000126/2013-15.  6.
Vencido o prazo de 180 dias sem que o responsável pela internalização do veículo adotasse as
medidas fiscais cabíveis, a aplicação da pena de perdimento do bem, que já vem sendo buscada
pela União, é medida suficiente para reprimir a conduta. 7. Insistência no arquivamento.

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

018. Processo: JF/PR/CUR-5069464-
38.2014.4.04.7000-INQ - Eletrônico 

Voto: 3975/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
CURITIBA

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A, INCISOS I E III).  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM
RAZÃO DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. REVISÃO
(CPP,  ART.  28).  APLICAÇÃO  DO  ENUNCIADO  N°  19  DA  2ª  CCR.  INSISTÊNCIA  NO
ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de sonegação de
contribuição previdenciária (art.  337-A,  incisos I  e III,  do CP).  2.  A Procuradora da República
oficiante  promoveu  o  arquivamento  em  razão  de  a  empresa  investigada  ter  promovido  o
parcelamento  dos  débitos  tributários.  3.  Discordância  do  Juiz  Federal,  por  entender  que  o
parcelamento  gera  a  suspensão  da  pretensão  punitiva  estatal,  não  sendo  o  caso  de
arquivamento. 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.  Cumpre  observar  que  o  arquivamento,  nessa
hipótese, não gera coisa julgada, podendo as investigações serem reabertas se houver notícia de

9



Ata – 650ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00188700/2016

novas provas (CPP, art. 18), que, no caso, é a notícia da eventual exclusão da pessoa física ou
jurídica do parcelamento. 6. 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'. 7. Insistência no arquivamento.

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

019. Processo: JF-RIB-0001202-92.2015.4.03.6102-
INQ

Voto: 4249/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 2ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
RIBEIRÃO PRETO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  CONTRABANDO  (ART.  334,  §  1º,  DO  CP).
APREENSÃO DE 43 MAÇOS DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA EM PODER DO
INVESTIGADO.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).
EXCEPCIONAL APLICABILIDADE AO CASO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334, § 1º, do CP), em razão
da apreensão de 43 maços de cigarros de origem estrangeira no estabelecimento comercial da
investigada.  2.  A Procuradora da República oficiante  promoveu o arquivamento com base no
princípio da insignificância. 3. Discordância do Juiz Federal. 4. É certo que a natureza do produto
introduzido clandestinamente no país   cigarros  impõe maior  rigor  na adoção do princípio  da
insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua
comercialização  no  território  nacional.  5.  A  2ª  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as
importações  de  até  40  (quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a
aplicação do princípio da bagatela, porquanto se presumia se tratar de cigarros para o próprio
consumo e não de contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de
significação penal, exigia-se que o agente não registrasse nenhuma reiteração da mesma conduta
delitiva,  em  consonância  com  precedente  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC  nº  120550/PR,
Relator  Ministro  Roberto  Barroso,  DJ  de  17.12.2013).  6.  Todavia,  na  Sessão  nº  108ª  de
Coordenação, realizada em 07.03.2016, este Colegiado deliberou, à unanimidade, por expedir
orientação no sentido de que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de
contrabando  de  cigarros,  excepcionalmente,  quando  a  quantidade  de  mercadoria  importada
ilegalmente  não  ultrapassar  a  153  (cento  e  cinquenta  e  três)  maços,  desde  que  ausente  a
reiteração  da  conduta.  7.  Esse  parâmetro  objetivo  teve  como referência  o  volume médio  de
cigarros que um indivíduo normalmente consome, diariamente, observado o prazo de validade do
produto, obtido em consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar
Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que
o  prazo  de  validade  dos  tabacos  é  de,  aproximadamente,  6  (seis)  meses;  e  à  equação  17
(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 (43 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, haja vista a ausência de
reiteração de conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal.  9. Insistência no
arquivamento.

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

020. Processo: JFRJ/BPI-0002179-
24.2013.4.02.5119-INQ

Voto: 3491/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL DE 
BARRA DO PIRAÍ

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334, § 1º, 'C'). APREENSÃO DE
MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).  ORIGEM
ESTRANGEIRA  DOS  COMPONENTES.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  NÃO  EVIDENCIADA.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando, previsto no artigo
334, § 1º, alíneas 'c', do Código Penal, constatado a partir da apreensão de máquinas eletrônicas
programáveis para exploração de jogos de azar (caça-níquel), em estabelecimento comercial. 2.
Promoção de arquivamento fundada na ausência de dolo do investigado, considerando não haver
elementos a demonstrar que tivesse conhecimento de que no interior das máquinas apreendidas
havia equipamentos de origem estrangeira. 3. Discordância do Magistrado. 4. O arquivamento no
atual  estágio  da  persecução  criminal  é  admitido  quando  demonstrada  de  forma  inequívoca,
segura e convincente causa extintiva da punibilidade ou excludente da tipicidade, da ilicitude e da
culpabilidade. Nesse sentido é o Enunciado nº 21 desta 2ª Câmara. 5. No caso, é impossível
concluir,  de  imediato,  que  o  investigado  desconhecesse  a  procedência  estrangeira  dos
componentes  das  máquinas  caça-níqueis.  6.  Assim,  presentes  indícios  de  autoria  e  da
materialidade,  deve-se  prosseguir  na  persecução  penal,  considerando  que,  nesta  fase  pré-
processual, há primazia do princípio do in dubio pro societate. 7. Designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

021. Processo: JF-SOR-0000947-13.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3518/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).  ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP,  ART.  28,  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
Fato instaurada para apurar a prática do crime de descaminho. Tributos não recolhidos estimados
em R$ 7.398,32, valor abaixo do previsto no art.  20 da Lei nº 10.522/02. 2. O Procurador da
República oficiante  promoveu o arquivamento com fundamento no princípio  da insignificância,
haja  vista  o  valor  tributos  sonegados  (R$ 7.398,32),  está  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria
75/2012 do Ministério da Fazenda. 3. Discordância do Magistrado, em razão da habitualidade na
prática da conduta delituosa. 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância
no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte da investigada, fato que não se
revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

022. Processo: JF-SOR-0004113-53.2015.4.03.6110-
PIMP

Voto: 3539/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 10ª 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA - 
SOROCABA/SP

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

Ementa: NOTÍCIA DE FATO.  POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).  ARQUIVAMENTO
FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
CPP,  ART.  28,  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE ANTE A REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1. Notícia de
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Fato instaurada para apurar a prática do crime de descaminho. Tributos não recolhidos estimados
em R$ 8.123,68, valor abaixo do previsto no art.  20 da Lei nº 10.522/02. 2. O Procurador da
República oficiante  promoveu o arquivamento com fundamento no princípio  da insignificância,
haja  vista  o  valor  tributos  sonegados  (R$ 8.123,68),  está  abaixo  do  estipulado  pela  Portaria
75/2012 do Ministério da Fazenda. 3. Discordância do Magistrado, em razão da habitualidade na
prática da conduta delituosa. 4. Não se afigura possível a incidência do princípio da insignificância
no caso, devido à notícia de reiteração da conduta por parte do investigado, fato que não se
revela penalmente irrelevante. 5. Precedentes do STF e do STJ. 6. Designação de outro membro
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

023. Processo: JF/SP-0000618-45.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3704/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334-A, CP). PROMOÇÃO DE
ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA
DA MAGISTRADA. REMESSA DOS AUTOS A 2ª CCR (ART. 28 DO CPP CC. O ART. 62, IV, DA
LC 75/93). INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE IMPORTAÇÕES SUPERIORES A 153 MAÇOS.
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA.  INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI  Nº  9.532/97.
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de contrabando de cigarros, previsto no art.
334 do Código Penal, em razão da apreensão de 10.250 carteiras com vinte cigarros cada, de
origem  estrangeira,  desacompanhadas  de  documentos  que  atestassem  o  ingresso  lícito  no
território nacional. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com
suporte no princípio da insignificância. 3. Discordância da Magistrada. 4. Crime de contrabando
configurado. 5. Com efeito, a natureza dos produtos (cigarros) introduzidos no país impõe maior
rigor  na  adoção  do  princípio  da  insignificância  em  razão  do  efeito  nocivo  à  saúde  e,
consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no território nacional. 6.
Este Colegiado vem decidindo que as importações de até 153 maços de cigarros possibilitam,
excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância. Já nas importações superiores a
este patamar não há que se falar em conduta insignificante. 7. Desrespeitadas as normas da Lei
nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio de cigarros no país. 8. Precedentes STJ ( RHC
68.726/PR,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,  julgado  em  07/04/2016,  DJe
15/04/2016  e  RHC  66.291/PR,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA
TURMA,  julgado  em  03/03/2016,  DJe  10/03/2016).  9.  Arquivamento  inadequado.  10.  Não
homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
dar prosseguimento à persecução penal.

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

024. Processo: JF/SP-0001760-84.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3703/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA EM SÃO PAULO - 
CAPITAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C ART. 40, I , DA LEI Nº 11.343/06.
IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART.  28).  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.  1.  Inquérito  Policial  instaurado  para  apurar
eventual  crime de tráfico  internacional  de drogas previsto  no  art.  33 c/c  art.  40,  I,  da Lei  nº
11.343/06, tendo em vista a apreensão de sementes de maconha (Cannabis Sativa L), oriundas
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do exterior. 2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do Inquérito Policial
alegando o reduzido potencial lesivo da infração penal cometida que permite a aplicação ao caso
do princípio da insignificância. 3. O Juiz Federal, por sua vez, determinou a remessa dos autos a
2ª  Câmara  de Coordenação e  Revisão,  nos  termos do art.  28  do  CPP,  considerando que  a
importação  de  sementes  de  qualquer  planta  utilizada  para  a  produção  de  substâncias
entorpecentes é considerado crime pelo nosso ordenamento jurídico, não sendo cabível ao caso a
aplicação  do  princípio  da  insignificância,  uma vez  que  as  sementes,  ainda  que  em pequena
quantidade,  constituem  matéria-prima  para  a  produção,  em  maior  volume,  da  substância
entorpecente. 4. Depreende-se que a conduta do investigado ajusta-se, em princípio, ao previsto
no art. 33 c/c art. 40, 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,  assim,  a  tese  de
atipicidade  da  conduta.  5.  Precedente  STJ  (AgRg  no  REsp  1546313/SC,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  15/10/2015,  DJe  05/11/2015).  6.
Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo
e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  investigada  reveste-se  de
potencialidade lesiva e de tipicidade formal,  sendo inaplicável  o princípio  da insignificância e,
portanto,  inadequado  o  arquivamento  do  feito.  7.  Não  homologação  do  arquivamento  e
designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal.

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

025. Processo: JF/SP-0001863-91.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 3677/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE MAÇOS DE CIGARROS. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO APURATÓRIO EM
JUÍZO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA
(CPP, ART. 28). INADEQUAÇÃO DA PROVIDÊNCIA. APREENSÃO QUE SUPERA 153 (CENTO
E  CINQUENTA  E  TRÊS)  MAÇOS  DE  CIGARRO,  QUANTIDADE  INCOMPATÍVEL  COM  A
DESTINAÇÃO  PARA  CONSUMO  PRÓPRIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível
crime de contrabando, previsto no art. 334, § 1º, alínea c, do Código Penal, em decorrência da
apreensão de 165 (cento e sessenta e cinco) maços de cigarro de origem estrangeira, em poder
do investigado, desprovidos da documentação comprobatória de sua regular introdução no país.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  suporte  no
princípio  da  insignificância.  3.  Discordância  da  Magistrada.  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,  tal  comércio.  5.  Esta  Câmara  Criminal  vinha  decidindo  que  as  importações  de  até  40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma reiteração  da  mesma  conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, DJe 17/12/2013).
6. Contudo, na 108ª Sessão de Coordenação, realizada em 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 153 (cento e cinquenta e três) maços, desde
que ausente a reiteração da conduta. 7. Esse parâmetro objetivo teve como referência o volume
médio de cigarros que um indivíduo normalmente consome ao dia, observado o prazo de validade
do produto, obtido por meio de consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer
José Alencar Gomes da Silva  INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros
por dia e que o prazo de validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses. Tem-se,
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portanto, 17 (cigarros) x 180 (dias) / 20 (cigarros por maço) = 153 maços. 8. Na presente hipótese,
observada  a  norma  incriminadora,  revela-se  inviável  o  arquivamento  do  apuratório,  pois  a
quantidade  apreendida  (165  maços  de  cigarro)  supera  mencionado  patamar,  evidenciando
quantidade incompatível com o mero consumo pessoal.  9. Designação de outro membro para
prosseguir na persecução penal.

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

026. Processo: JF/SP-0002093-36.2016.4.03.6181-
INQ

Voto: 4258/2016 Origem: JUSTIÇA FEDERAL - 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP

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

Ementa: INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (ART.  334-A,  DO  CP).
APREENSÃO DE 120 MAÇOS DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA EM PODER DO
INVESTIGADO.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
DISCORDÂNCIA  DA  MAGISTRADA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28).
EXCEPCIONAL APLICABILIDADE AO CASO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 1. Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, do CP), em
razão da apreensão de 120 maços de cigarros de origem estrangeira em poder do investigado. 2.
A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da
insignificância. 3. Discordância da Juíza Federal. 4. É certo que a natureza do produto introduzido
clandestinamente no país  cigarros  impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância,
dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o rígido controle em sua comercialização
no território nacional.  5. A 2ª Câmara Criminal vinha decidindo que as importações de até 40
(quarenta)  maços  de  cigarros  possibilitavam,  excepcionalmente,  a  aplicação  do  princípio  da
bagatela,  porquanto  se  presumia  se  tratar  de  cigarros  para  o  próprio  consumo  e  não  de
contrabando. Ainda, para que o fato fosse considerado como destituído de significação penal,
exigia-se  que  o  agente  não  registrasse  nenhuma reiteração  da  mesma  conduta  delitiva,  em
consonância com precedente do Supremo Tribunal Federal (HC nº 120550/PR, Relator Ministro
Roberto Barroso, DJ de 17.12.2013). 6. Todavia, na Sessão nº 108ª de Coordenação, realizada
em 07.03.2016, este Colegiado deliberou, à unanimidade, por expedir orientação no sentido de
que se admite a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros,
excepcionalmente, quando a quantidade de mercadoria importada ilegalmente não ultrapassar a
153 (cento  e  cinquenta e  três)  maços,  desde que ausente a  reiteração  da conduta.  7.  Esse
parâmetro  objetivo  teve  como  referência  o  volume  médio  de  cigarros  que  um  indivíduo
normalmente  consome,  diariamente,  observado  o  prazo  de  validade  do  produto,  obtido  em
consulta à pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva
INCA, de que o brasileiro fuma, em média, 17 (dezessete) cigarros por dia e que o prazo de
validade dos tabacos é de, aproximadamente, 6 (seis) meses; e à equação 17 (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 (120 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,  haja  vista  a  ausência  de  reiteração  de
conduta da mesma espécie, a não cobrar a persecução penal. 9. Insistência no arquivamento.

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

027. Processo: PRM-JND-3422.2015.000146-3-INQ Voto: 3355/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  dano  (CP,  art.  163,  parágrafo  único,  III).  Danos aos  veículos  da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT, causados por pedras arremessadas por cima
do muro de um terreno ao lado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Materialidade
comprovada. Autoria não identificada. Inexistência de sistema eletrônico de filmagem capaz de
identificar os autores do delito, bem como de qualquer testemunha que possa esclarecer os fatos
ocorridos.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do
CPP.

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

028. Processo: PRM-JND-3422.2015.000161-0-INQ Voto: 3754/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Tentativa de roubo a veículo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
EBCT (CP, art. 157, § 2°, I e II, c/c o art. 14, II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Carteiro motorizado de agência dos Correios foi abordado por indivíduos armados, ocupantes de
veículo, que não lograram êxito na consumação do delito, haja vista terem avistado uma viatura
da Polícia Militar. Depoimento da vítima não suscita dados capazes de auxiliar a elucidação da
autoria. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

029. Processo: PRM-JND-3422.2015.000182-7-INQ Voto: 3356/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, II). Assalto perpetrado por um indivíduo não
identificado contra  carteiro da agência dos correios em Jundiaí/SP, que resultou no roubo de
várias  encomendas  sob  guarda  da  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos   ECT.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Materialidade comprovada. Autoria não identificada. A vítima
afirmou em depoimento  que  não  conseguiu  reconhecer  os  indivíduos  pois  na  abordagem foi
coagido a não olhar para trás. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

030. Processo: PRM-JND-3422.2016.000047-9-INQ Voto: 3755/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP

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

Ementa: Inquérito Policial instaurado a partir de denúncia anônima para apurar possível crime de tráfico de
entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art. 33 c/c art. 40, inc. I) e transporte de mercadorias ilícitas.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências de campo empreendidas pela
Polícia  Federal  não  confirmaram  as  práticas  criminosas  denunciadas.  Ausência  de  qualquer
indício de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO

031. Processo: 1.19.000.001634/2015-47 Voto: 3471/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  NAUFRÁGIO  DE  PEQUENA EMBARCAÇÃO  (CANOA).  CONFLITO  DE
ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E  ESTADUAL.
ATRIBUIÇÃO DO PGR PARA DIRIMIR O CONFLITO. 1. Notícia de Fato instaurada a partir de
declínio de atribuição promovido por Promotor de Justiça em favor do Ministério Público Federal,
para apurar a conduta de possível responsável pelo naufrágio de embarcação de pequeno porte
(canoa),  ocorrido  em fevereiro  de  2014,  no  Município  de  Pindaré-Mirim/MA,  que  vitimou  três
pessoas. 2. O Promotor de Justiça declinou da atribuição para o Ministério Público Federal, por
entender que No caso do transporte fluvial, aplica-se a Lei nº 9.537/1997, que determina que cabe
à autoridade marítima, no caso a Marinha do Brasil, implementá-la e executá-la para a segurança
da  navegação,  sendo  que,  para  isso,  deverá  elaborar  normas  necessárias  para  esse  fim  e
executar inspeções e vistorias. 3. O Procurador da República oficiante divergiu do entendimento
do Ministério Público Estadual, suscitando conflito negativo de atribuição, argumentando que a
situação envolve a  análise do homicídio  de três pessoas,  sem qualquer  repercussão  federal,
ocorrido em embarcação de pequeno porte, e não em navio. 4. Ausência de interesse ou prejuízo
a bens ou serviços da União e suas autarquias. 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 o
Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

032. Processo: 1.25.008.000358/2015-22 Voto: 3520/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES
(ART.  62,  VII,  DA  LC  N°  75/93).  SUPOSTA  PRÁTICA  DE  CRIMES  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/98, ART. 1º) OU LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º).
CONFLITO  CONHECIDO  PARA  DECLARAR  A  ATRIBUIÇÃO  DA  PROCURADORIA  DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR. 1. Procedimento Investigatório Criminal
instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal
do Brasil  em Ponta Grossa/PR, dando conta da suposta ocorrência de crimes contra a ordem
tributária  (Lei  nº  8.137/98,  art.  1º)  e  lavagem  de  dinheiro  (Lei  nº  9.613/98,  art.  1º).  2.
Irregularidades verificadas em ação fiscal: 1) Falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário 2009, não confessado em DCTF e não declarado em DIPJ, apurada em função de
omissão de receitas e glosa de despesas indedutíveis; 2) Falta de recolhimento das estimativas
mensais de IRPJ e da CSLL; 3) Falta de recolhimento do PIS e da COFINS, não recolhido, não
confessado em DCTF e não declarado nos Dacon. 3. O Procurador da República oficiante na
PRM de Ponta Grossa/PR promoveu o declínio de atribuições à Procuradoria da República no
Estado  do  Paraná,  a  fim  de  que  os  autos  fossem  remetidos  a  uma  das  varas  federais
especializadas no processamento e julgamento do crime previsto no art. 1º, V, da Lei nº 9.613/98.
4. O Procurador da República oficiante na PR/PR suscitou conflito negativo de atribuições, por
entender que não restou configurado o crime de lavagem de dinheiro. 5. As condutas investigadas
foram praticadas antes da entrada em vigor das alterações da Lei nº 9.613/98, implementadas
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pela  Lei  nº  12.683/12,  que  revogou  o  rol  taxativo  de  crimes  antecedentes,  permitindo  a
configuração do delito a partir de qualquer infração penal. 6. Ausência de indícios da ocorrência
de crime antecedente descrito na redação original do art. 1º da Lei nº 9.613/98. 7. Atribuição de
membro do MPF oficiante na Procuradoria da República no Município de Ponta Grossa/PR para o
prosseguimento do feito em relação a possíveis crimes contra a ordem tributária.

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

033. Processo: 1.34.001.007790/2011-71 Voto: 1351/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
PERNAMBUCO/GOIANA

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

Ementa: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.
POSSÍVEIS CRIMES CONTRA OS DIREITOS HUMANOS. DESAPARECIMENTO DE MILITANTE
DURANTE O PERÍODO DA DITADURA MILITAR. CONFLITO QUE SE RESOLVE SEGUNDO AS
REGRAS DO ART. 70 DO CPP. ATRIBUIÇÃO QUE RECAI AO MEMBRO DO MPF DO LOCAL
ONDE  AS  PROVAS  INDICAM  QUE  A  VÍTIMA FOI  PRESA  E  VISTA PELA ÚLTIMA VEZ.
ATRIBUIÇÃO  DO  ÓRGÃO  DO  MPF  SUSCITADO.  1.  Procedimento  Investigatório  Criminal
instaurado na PR/SP para apurar as circunstâncias do desaparecimento, no início de setembro de
1973,  de  militante  do  Grupo  Ação  Popular  (AP)  e  Ação  Popular  Marxista-Lenilista  (APML)
podendo configurar crimes contra os direitos humanos, praticados por ação de agentes do Estado,
durante o período da Ditadura Militar. 2. O Procurador da República oficiante na PR/SP, promoveu
declínio  de atribuição  para  a  PR/PE,  considerando que  as  provas  constantes  dos  autos  são
frágeis para incriminar agentes do DOI-CODI em São Paulo, sendo provável que as respostas
sejam encontradas em Recife/PE, local, onde, ao que tudo indica, foi morto o militante e, portanto,
onde se consumou o delito, nos termos do art. 70 do CPP. 4. A Procuradora da República oficiante
na PR/PE, da análise do vasto  arcabouço probatório  entende que o militante  foi  capturado e
levado em sequência  ao DOI-CODI/SP,  falecendo atribuição  ao  PR/PE.  Por  consequência,  a
atribuição  recai  sobre  o  Órgão ministerial  atuante  na  PR/SP.  Conflito  negativo  de  atribuições
suscitado. 5. Razão à suscitante. 6. Conflito que se resolve segundo as regras do art. 70 do CPP,
qual seja, o lugar da infração. Na hipótese dos autos, as provas mais contundentes apontam no
sentido de que a vítima foi vista pela última vez, capturada e presa em São Paulo, local onde
possivelmente tenha sido morta.  7.  Procedência  do conflito,  reconhecendo-se a atribuição do
suscitado para prosseguir  na persecução penal.  8.  Encaminhe-se os autos ao Procurador da
República suscitado, com ofício na PR/SP, com ciência à Procuradora da República suscitante na
PR/PE.

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

034. Processo: DPF/DVS/MG-00110/2013-INQ Voto: 3497/2016 Origem: GABPR17-FPBN - FELIPE 
PEIXOTO BRAGA NETTO

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO
(CP, ART. 299 e 171, §3º) CONSISTENTE NA OBTENÇÃO DE QUATRO CPF'S FALSIFICADOS
MEDIANTE A INSERÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO NÃO VERDADEIRA DA MESMA PESSOA
E POSTERIOR UTILIZAÇÃO PERANTE EMPRESAS PRIVADAS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO.
REVISÃO DO DECLÍNIO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV. C/C 28 DO CPP). DECLÍNIO INADEQUADO.
LESÃO A SERVIÇO DA UNIÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO MPF. DESIGNAÇÃO
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL. 1.
Inquérito Policial instaurado para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica e estelionato
(art.  299  e  estelionato,  art.  171,  §3º,  do  CP),  ante  a  obtenção  de  documentos  públicos  de
Cadastro de Pessoas Físicas  CPF's, mediante inserção de dados ideologicamente falsos e sua
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posterior utilização perante empresa privada. 2. O Procurador da República oficiante promoveu o
declínio  de  atribuição  considerando  que  os  documentos  foram  utilizados  perante  empresas
privadas,  gerando  prejuízos  a  particulares,  configurando  hipótese  de  consunção  a  atrair  a
competência da Justiça Estadual. 3. Verifica-se que os quatro CPF's foram obtidos, mediante o
uso de data de nascimento falsa,  pela mesma pessoa. Em princípio, quem fez uso de CPF's
falsos deve ser quem os falsificou, não sendo suficiente a negativa de autoria para se concluir
pela  inocência  da  pessoa  investigada.  Dúvida  que  pode  ser  afastada  com a  realização  das
diligências faltantes, dentre elas a perícia grafotécnica, uma vez que há material suficiente nos
autos para sua realização. 4. Evidente lesão a serviço da União, cuja credibilidade restou abalada,
desde  o  momento  em que  alguém obteve  quatro  CPF's  falsos,  mediante  o  uso  de  data  de
nascimento  não  verdadeira,  sendo  este  crime  conexo  com  os  subsequentes.  5.  Declínio
inadequado. 6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal.

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

035. Processo: SRPF/MA-00134/2015-IPL Voto: 3448/2016 Origem: SJUR/PRM-MA - SETOR 
JURÍDICO DA PRM/BACABAL

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO
DE SELO PÚBLICO (CP, ART. 171, § 3º e 296, II). SUPOSTA FALSIFICAÇÃO E USO DE SELOS
DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES  ANATEL. COMÉRCIO DE APARELHOS
CELULARES COM OS SELOS FALSIFICADOS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32  2ª
CCR/MPF). INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DE AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA  PERSECUÇÃO  PENAL.  1.  Inquérito  policial
instaurado para apurar os crimes previstos no art. 171, § 3º e art. 296, II, ambos do Código Penal,
em razão  da  suposta  falsificação  e  uso  de  selos  da  Agência  Nacional  de  Telecomunicações
ANATEL, mediante a comercialização de aparelhos de telefonia móvel, com os selos falsificados.
2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério Público
estadual,  por entender que a eventual  prática criminosa não atinge,  direta e especificamente,
bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  autarquia  ou  de  empresa  pública  federal.  3.  O
interesse federal está consubstanciado no fato de que a comercialização de produtos com selos
falsificados da ANATEL atenta contra serviço da Autarquia Federal.  4.  A Agência Nacional de
Telecomunicações, criada pela Lei 9.472/97, como entidade integrante da Administração Pública
Federal  indireta,  submetida  a  regime  autárquico  especial  e  vinculada  ao  Ministério  das
Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações, detém atribuição para a
certificação e homologação de produtos de telecomunicações. 5. A identificação da homologação
dos produtos deverá ser  feita  pelo  selo  Anatel  de identificação,  legível  e  indelével,  conforme
modelo e instruções regulamentados pelo Órgão e a sua falsificação, além de causar lesão aos
consumidores  atenta  contra  a  credibilidade  desta  autarquia  federal.  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

036. Processo: 1.27.000.000781/2016-17 Voto: 3625/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  ROUBO  PRATICADO  CONTRA AGÊNCIA DOS
CORREIOS  (CP,  ART  157,  §  2º).  PREJUÍZO  FINANCEIRO  SUPORTADO  PELO  BANCO
POSTAL, OPERADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

18



Ata – 650ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00188700/2016

REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32). LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO, QUE, IN
CASU,  SUPERA O  MERO  INTERESSE  PATRIMONIAL DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL.
AFETAÇÃO DO INTERESSE E DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 1. Inquérito policial instaurado
para apurar possível crime de roubo, previsto no art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, praticado
contra agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT. 2. Declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual, sob o argumento de que não houve qualquer lesão a bem, serviço ou
interesse dos Correios, pois o prejuízo financeiro de R$ 53.423,61 foi suportado integralmente por
instituição  bancária,  sociedade  de  economia  mista,  parceira  no  Banco  Postal.  3.  In  casu,  a
conduta, exercida mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
atinge, de forma direta, serviços e interesses da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 4.
Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

037. Processo: 1.30.019.000051/2015-32 Voto: 3944/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
TERESOPOLIS-RJ

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL
PRATICADO POR EX-ADMINISTRADORES DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE (LEI Nº
7.492/86,  ART.  12).  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  ADEQUAÇÃO  DO
ENQUADRAMENTO  DAS  OPERADORAS  DE  PLANOS  DE  SAÚDE  ÀS  INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL. 1. Notícia de Fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei n° 7.492/86,
art.  12),  supostamente  praticado  por  ex-administradores  de  empresa  operadora  de  plano  de
saúde.  2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  com
fundamento na alegação de que as operadoras de planos de saúde não são abrangidas pelo
elemento normativo  instituição financeira  previsto  no artigo  1º,  parágrafo  único,  I  e  II,  da Lei
7.492/86,  situação  que  afasta  a  tipicidade  dos  crimes  contra  o  sistema  financeiro  e,
consequentemente, a própria competência da Justiça Federal. 3. A operadora de plano de saúde
é instituição equiparada à financeira, na inteligência do art. 1º, Parágrafo Único, inc. I, da Lei nº
7.492/86 e do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e não se submete à falência, consoante estatui
expressamente o inc.  II  do art.  2º  da Lei  nº  11.101/2005 (mas, sim, à liquidação extrajudicial
disposta na Lei nº 6.024/74), embora possua contornos e características peculiares  forma de
constituição e de fiscalização ,  o que não afasta,  contudo, o reconhecimento do exercício de
atividade financeira, mesmo que em caráter não exclusivo (art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.656/98) 4.
Precedente da 2ª CCR: Processo nº 1.30.001.000778/2015-17, Relator:  Juliano Baiocchi Villa-
Verde de Carvalho, Sessão 632 de 23/11/2015, unânime. 5. Não homologação do declínio de
atribuições  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal.

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

038. Processo: JF-AÇA-INQ-0001746-
65.2015.4.03.6107

Voto: 3431/2016 Origem: SJUR/PRM-SP - SETOR 
JURIDICO DA PRM/ARACATUBA

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. DESCAMINHO E CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334 e 334-
A). REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. RECEBIMENTO
COMO  ARQUIVAMENTO.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).  PEDIDO  DE  DILIGÊNCIAS  QUE  NÃO
IMPLICA  EM  NOVO  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  MATÉRIA  A  SER
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REVISTA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1. Inquérito Policial. Apuração da materialidade
e  autoria  da  ocorrência  dos  crimes  de  descaminho  em  concurso  formal  com  o  crime  de
contrabando de cigarros, previstos nos artigos 334 e 334-A do Código Penal. 2. Os investigados
teriam  ingressado  no  país  com  produtos  de  origem  estrangeira  desacompanhados  da
documentação necessária  que comprovasse a regularidade da importação,  entre  as quais  39
(trinta e nove) pacotes de cigarros (390 maços)  no total,  além de outros produtos,  iludindo o
pagamento  de  tributos  federais  no  aporte  de  R$  15.799,23  e  16.339,94,  atribuídos  a  cada
indiciado. 3. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base
no princípio da insignificância, bem como pela ausência de ofensa penalmente relevante à ordem
econômica, ao regular funcionamento do mercado e à saúde pública. 4. Discordância do Juiz
Federal. Remessa dos autos à 2ª Câmara, nos termos do artigo 28 do CPP e art. 62, inc. IV, da
LC nº 75/1993. 5. A 2ª CCR concordando com o magistrado, não homologou o arquivamento e
determinou  a  designação de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. 6. O Procurador da República designado para prosseguir no feito, requereu o
retorno  dos  autos  por  90  (noventa)  dias  ao  DPF,  para  realização  de  diligências  quanto  à
materialidade do delito de contrabando e por conseguinte relaxamento das prisões por excesso de
prazo,  o  que  foi  deferido  pelo  Juiz  nesse  ponto.  7.  Discordância  do  magistrado  quanto  às
diligências, entendendo que implicaria em novo pedido de arquivamento e remessa à 2ª CCR, nos
termos  do  artigo  28  do  CPP.  8.  Pedido  de  diligências  pelo  membro  do  MPF  julgadas
imprescindíveis para o oferecimento da denúncia na fase investigativa que não implica em pedido
de arquivamento.  09.  Não conhecimento da remessa,  considerando inexistente  matéria  a  ser
revista  e  devolução  dos  autos  ao  Membro  do  Ministério  Público  Federal  oficiante  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

039. Processo: SRPF-AP-00294/2015-INQ Voto: 3430/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334-A, § 1º, IV).
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS
PARA MELHOR APURAÇÃO DO FATO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA DAR CONTINUIDADE À
PERSECUÇÃO PENAL. 1.  Inquérito policial.  Apreensão de 427 maços de cigarros de origem
estrangeira na residência do investigado. 2. O Procurador da República requereu o arquivamento
do feito pela inviabilidade de se identificar possível autoria do contrabando, vez que inexistem nos
autos  elementos  que  permitam  afirmar  que  o  investigado  manteve  em  depósito  mercadoria
proibida no exercício de atividade comercial, tampouco que a adquiriu ciente de que era produto
de crime. 3. Observam-se divergências entre as declarações prestadas em sede policial.  4. o
arquivamento mostra-se prematuro diante da necessidade de esclarecimentos de referências e
condutas  constantes  dos  autos,  bem  como  da  possibilidade  dos  fatos  descritos  nos  autos
configurarem ilícito penal, ao menos em tese, justificando-se o prosseguimento das investigações,
reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das questões pertinentes, sob o
crivo do contraditório. 5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

040. Processo: SR/PF/CE-00671/2012-INQ Voto: 3849/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
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Ementa: NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES DE AMEAÇA (CP, ART. 147) E COAÇÃO NO CURSO
DE  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  (CP,  ART.  344).  FATOS  OCORRIDOS  EM  2012.
ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, E
POR ATIPICIDADE  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME  DE  COAÇÃO  NO  CURSO  DO  PROCESSO.
REVISÃO (LC 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL NO TOCANTE AO CRIME
TIPIFICADO NO ART. 344 DO CP. 1. Notícia de Fato instaurada para apurar supostos crimes de
ameaça de morte (CP, art. 147) e coação no curso de procedimento administrativo (CP, art. 344),
praticados por servidor do INCRA contra engenheiro agrônomo e seu chefe imediato, também
servidores  da  Autarquia  Federal,  supostamente  em  razão  da  instauração  de  procedimento
administrativo para apuração de irregularidades praticadas pelo investigado. 2. O Procurador da
República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  na  extinção  da  punibilidade  pela
ocorrência da prescrição em relação ao crime de ameaça, supostamente ocorrido em 2012, e pela
atipicidade quanto ao crime de coação no curso do processo. 3. 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, sem a qual impõe-se a
propositura de ação penal, reservando-se à instrução processual o debate mais aprofundado das
questões  pertinentes,  sob  o  crivo  do  contraditório,  máxime  se  levados  em  conta  os  fatos
referentes  ao  crime  de  ameaça  que,  supostamente,  teve  início  após  a  instauração  do
procedimento  administrativo  em  desfavor  do  investigado,  possivelmente  como  forma  de
intimidação. 4. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal em
relação ao possível crime tipificado no art. 344 do Código Penal.

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

041. Processo: 1.23.000.001804/2015-61 Voto: 1079/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

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  de  titulares.  2.  Promoção de
arquivamento do feito, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, tendo em
vista  que  o  valor  dos  saques  realizados  não  ultrapassou  R$  10.000,00  (dez  mil  reais).  3.
Existência  de  indícios  do  cometimento  de  fraudes  previdenciárias,  o  que  reclama  o
prosseguimento do feito com o intuito de aprofundar as investigações, sobretudo quanto à autoria
delitiva.  4. A promoção de arquivamento está em confronto com a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que a possível ausência de interesse da Fazenda Nacional em
executar débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, com base no patamar previsto no artigo 20, da Lei
nº 10.522/2002, não deve amparar a aplicação, por analogia, do princípio da insignificância nos
casos de estelionato contra entidade de Direito Público. 5. O Superior Tribunal de Justiça também
entende que o princípio da insignificância não deve ser aplicado ao crime tipificado no art. 171, §
3º, do CP. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

PADRÃO 

Homologação do Declínio de atribuição

042. Processo: DPF-UDI-00215/2016-INQ Voto: 4184/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
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SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo na modalidade tentada (CP, art. 157 c/c art. 14, II). Tentativa de
assalto com arma de fogo a farmácia, na qual se encontrava agente da Polícia Federal que reagiu
ao assalto.  Foram efetuados disparos de revólver  pelo  assaltante  e pelo  policial,  este  com a
utilização de pistola pertencente ao DPF, sem que tenham acertado qualquer alvo. O assaltante
evadiu-se do local, em companhia de outro indivíduo, em uma motocicleta. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de indícios de que o crime tenha sido praticado contra
o  agente  público,  em  função  do  cargo  que  ocupa  (Policial  Federal).  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

043. Processo: SR/DPF/PA-00479/2015-INQ Voto: 3711/2016 Origem: GABPR8-MABP - MELIZA 
ALVES BARBOSA PESSOA

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

Ementa: Inquérito Policial.  Possível  crime de estelionato (CP, art.  171).  Saque fraudulento de benefício
previdenciário na rede bancária, após a concessão do benefício. Revisão de declínio (Enunciado
nº 33 da 2ª CCR). Estelionato entre particulares. Devolução dos valores indevidamente sacados
da conta do segurado pela instituição bancária privada. Inexistência de prejuízo a bens, serviços
ou interesse direto  e  específico  da União,  suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

044. Processo: 1.00.000.016888/2015-31 Voto: 3613/2016 Origem: PROCURADORIA GERAL 
DA REPUBLICA

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

Ementa: NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIMES  SEXUAIS  CONTRA  VULNERÁVEL  E  ESTUPRO  EM
CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 217-A, 213 C/C ART. 71) SUPOSTAMENTE PRATICADO
POR INDÍGENA, FUNCIONÁRIO DA FUNAI, CONTRA VÍTIMA TAMBÉM INDÍGENA. REVISÃO
DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR/MPF).  FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE
URBANO.  INDÍGENAS  ACULTURADOS.  INEXISTÊNCIA DE  RELAÇÃO  DO  CRIME  COM  A
ORIGEM  ÉTNICA  DA  VÍTIMA.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  À  COLETIVIDADE  INDÍGENA.
EXISTÊNCIA DE  AÇÃO  PENAL EM  CURSO  NA JUSTIÇA ESTADUAL.  COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. 1. Notícia de Fato
instaurada a partir de denúncia formulada pelo genitor de menor indígena, perante o MPF, para
apurar  possíveis  crimes  sexuais  de  estupro  qualificado  e  estupro  de  vulnerável,  ambos  em
continuidade delitiva (CP, art. 213 § 1º e art. 217-A c/c art. 71), praticado por funcionário da FUNAI
e  também indígena.  2.  O Procurador  da  República  oficiante  declinou  de suas  atribuições  ao
Ministério Público do Estado, por entender que a competência é da Justiça Estadual para apurar
os fatos narrados, uma vez que não afetam direitos coletivos da comunidade indígena. Porém,
antes de submeter o caso à revisão da 2ª CCR, os autos foram encaminhados diretamente ao
Ministério Público Estadual que, por sua vez, requisitou a instauração de inquérito policial, tendo
sido, após, instaurada a ação penal nº 11664-14.2015.811.0004, ora em curso perante a 2ª Vara
Criminal de Barra do Garças/MT. 3. Inexistência de relação do crime com a origem étnica da
vítima. Ausência de ofensa à coletividade indígena. A competência da Justiça Federal justifica-se
apenas quando a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo as matérias
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referentes à organização social  dos índios,  seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem
como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam (artigos 109, XI, e 231, ambos da
CF). Aplicação da Súmula 140 do STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar
crime em que indígena figure como autor ou vítima. 4. Ademais, extrai-se da representação que os
envolvidos são indígenas da etnia  Xavante aculturados e os fatos se sucediam em ambiente
urbano, onde vítima e autor são residentes, portanto, fora de reserva indígena. 5. Ausência de
qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para  a  persecução  penal.  6.  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 Bonifácio Borges de Andrada.

045. Processo: 1.10.000.000181/2016-48 Voto: 3684/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

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).  Fraude  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo
recrutamento de outras pessoas para o  esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja
entregue. Enunciado n. 498 da Súmula do STF: Compete a justiça dos estados, em ambas as
instâncias,  o  processo  e  o  julgamento  dos  crimes  contra  a  economia  popular.  Ausência  de
atividade bancária a configurar crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 1º).
Precedente do STJ (CC 121146/MA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 25/06/2012). Situação que não se
assemelha aos precedentes da 2ª CCR, nos quais se entendeu pela atribuição do MPF (Processo
nº  1.17.000.002035/2013-53,  Voto  nº  2036/2014,  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  Sessão  594,
20/03/2014; Processo nº 1.20.002.000124/2014-31, Voto nº 8032/2014, José Osterno Campos de
Araújo,  Sessão  611,  10/11/2014).  Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

046. Processo: 1.10.000.000219/2016-82 Voto: 3620/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art.
203). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos indicativos de
efetiva ofensa a direitos dos trabalhadores considerados coletivamente nem contra a organização
geral  do trabalho,  razão pela qual não se justifica a competência federal.  A expressão crimes
contra a organização do trabalho prevista na Constituição (art. 109, VI) não abarca delito praticado
pelo  empregador  que,  fraudulentamente,  viola  direito  trabalhista  de  determinado  empregado.
Compete à Justiça Federal apenas os crimes que ofendem o sistema de órgãos e instituições que
preserva, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores. Precedente: CC 108.867, Jorge
Mussi, STJ Terceira Seção, DJE 19/04/2010. Ausência de qualquer elemento de informação capaz
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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.

047. Processo: 1.12.000.000419/2016-61 Voto: 3806/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
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REPÚBLICA - AMAPÁ

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

Ementa: Notícia  de Fato  instaurada a  partir  de representação  que relata  a  existência  de pedófilos  no
Município  de  Calçoene/AP.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ª  CCR).  Ausência  de
transnacionalidade  da  conduta.  Inexistência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

048. Processo: 1.13.000.000275/2016-13 Voto: 3825/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto atentado contra a segurança da navegação (art. 261 do CP), consistente
na  realização  de  viagem  de  embarcação  com  passageiros  excedentes.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A embarcação não se inclui tecnicamente no conceito de navio, e
tem por  finalidade  a  navegação  interior.  Inaplicabilidade  do  art.  109,  inc.  IX,  da  Constituição
Federal:  Aos Juizes federais compete processar e julgar: IX- os crimes cometidos a bordo de
navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Ausência de qualquer elemento
de informação capaz 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

049. Processo: 1.13.000.000277/2016-02 Voto: 3824/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAZONAS

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto atentado contra a segurança da navegação (art. 261 do CP), consistente
na  realização  de  viagem  de  embarcação  com  passageiros  excedentes.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A embarcação não se inclui tecnicamente no conceito de navio, e
tem por  finalidade  a  navegação  interior.  Inaplicabilidade  do  art.  109,  inc.  IX,  da  Constituição
Federal:  Aos Juizes federais compete processar e julgar: IX- os crimes cometidos a bordo de
navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Ausência de qualquer elemento
de informação capaz 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

050. Processo: 1.14.000.001089/2016-56 Voto: 3557/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possíveis irregularidades praticadas por agremiação
esportiva,  tais  como  falsificação  de  documentação  contábil  e  notas  fiscais  de  associação
esportiva, desvio de valores e patrimônio desta pessoa jurídica em favor de terceiros, e possíveis
crimes  de  sonegação  fiscal  e  previdenciária.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª
CCR/MPF).  Supostos  delitos  de  natureza  fiscal  já  são  objeto  da  Notícia  de  Fato  nº
1.14.000.000749/2016-81, em trâmite na PR/BA. No tocante às demais irregularidades praticadas
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por particulares em detrimento de associação esportiva privada, a atribuição para apuração dos
fatos é  do 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

051. Processo: 1.14.002.000288/2015-46 Voto: 4002/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE 
CAMPO FORMOSO-BA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possíveis  crimes  de  apropriação  indébita  e  estelionato  (CP,  168  e  171).
Representação noticiando a apropriação indevida por advogado, de valores pertencentes a autora
de ação judicial e obtenção de empréstimo bancário em prejuízo à cliente. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32). Supostos prejuízos suportados por particular. Inexistência de prejuízo a bens,
serviços  ou interesse  direto  e  específico  da União,  suas  entidades autárquicas  ou empresas
públicas. Precedente do STJ1 (RHC 7.264/Rn, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado
em 28/04/1998, DJ 03/08/1998, P. 266) e da 2ª CCR2. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

052. Processo: 1.14.004.000807/2016-37 Voto: 3683/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
FEIRA DE SANTANA-B

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta cobrança indevida de aluguel pelas lideranças do movimento social que
invadia  moradias  de  empreendimento  do  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida,  em  Feira  de
Santana/BA. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Diligências. Trata-se
de possível delito de estelionato ou extorsão contra particular,  sem que haja interesse federal
algum na persecução criminal. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

053. Processo: 1.15.000.001301/2016-48 Voto: 4152/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
CEARA/MARACANAÚ

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  que  noticia  supostas  ameaças  e  constrangimentos  a
comerciantes, praticados por sindicalistas, durante passeata no centro de Fortaleza. Revisão de
declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Inexistência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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054. Processo: 1.16.000.001185/2016-20 Voto: 3395/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis agressões físicas praticadas, em tese, por ex-
companheiro da noticiante. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Eventual crime
praticado entre particulares. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de qualquer
elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

055. Processo: 1.16.000.001221/2016-55 Voto: 3649/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desacato (CP, art. 331), praticado contra Servidora Pública do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios  TJDFT. Revisão de declínio (Enunciado nº 32
da 2ª CCR). Competência da Justiça Comum do Distrito Federal. Ausência de qualquer elemento
de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

056. Processo: 1.17.001.000051/2016-44 Voto: 3751/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
C.DE ITAPEMIRIM-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de extorsão (CP, art. 158), praticado via telefone a correspondente
bancário Caixa Aqui, em restaurante. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a
CCR).  O  correspondente  bancário  CAIXA  AQUI,  apesar  de  fornecer  serviços  e  produtos
financeiros, é pessoa jurídica de direito privado, não se confundindo com a empresa pública Caixa
Econômica Federal. Prejuízo suportado unicamente pelo particular (proprietário do restaurante).
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

057. Processo: 1.17.004.000032/2016-98 Voto: 3723/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
LINHARES-ES

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF
relatando ameaças em razão de intrigas entre vizinhos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ª CCR).  Ausência  de ofensa direta  a  bens,  serviços ou interesse da União,  suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar
a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

058. Processo: 1.19.000.000433/2016-11 Voto: 3255/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possíveis disputas em torno da posse/propriedade de
terras  rurais.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Litígio  envolvendo  terras
pertencentes a particulares. Competência da Justiça Estadual. Ausência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

059. Processo: 1.19.000.002004/2015-90 Voto: 4217/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MARANHAO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia possíveis crimes de homicídio (CP, art. 121), furto (CP,
art. 155) e invasão de propriedade da vítima. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas
autarquias ou empresas públicas. Eventual prejuízo a interesse de particular. Ausência qualquer
elementos  de  informação capaz justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento  à  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

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

060. Processo: 1.19.005.000057/2016-15 Voto: 4151/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BALSAS-MA

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão do MPF. Crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria) praticados em programas
veiculados por canais de televisão (CP, arts. 138, 139 e 140). Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado n° 32 - 2a CCR). Circunstâncias fáticas que não apontam qualquer infração penal em
prejuízo direto a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas. Ausência
de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

061. Processo: 1.20.004.000021/2016-12 Voto: 3621/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BARRA DO GARÇAS-MT

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A),
praticado  por  Policial  Civil  contra  menores  de  idade.  Revisão  de  declínio  de  atribuições

27



Ata – 650ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00188700/2016

(Enunciado nº 32  2ª CCR). Inexistência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio em
favor do Ministério Público Estadual.

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

062. Processo: 1.22.000.000817/2016-31 Voto: 3525/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
IPATINGA-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Notícia de tentativa de estelionato em desfavor do Município de Guanhães/MG
(CP, artigo 171). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR), consistente na solicitação, por
e-mail,  de realização de depósitos bancários em troca de cadastramento do Município em um
fictício  programa de banda larga do Governo Federal.  Circunstâncias fáticas indicam que,  no
caso, o prejuízo seria suportado unicamente pelo Município. Crime de competência da Justiça
Estadual.  Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

063. Processo: 1.22.000.001667/2016-82 Voto: 3942/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - MINAS GERAIS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Denúncia  anônima  que  noticia,  de  forma  genérica,  fatos  que,  em  tese,
constituiriam  crimes  (perseguição,  maus  tratos,  ofensas  verbais  etc),  praticados  por  suposta
quadrilha. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

064. Processo: 1.22.012.000068/2016-11 Voto: 3739/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
DIVINÓPOLIS-MG

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia de que pessoa jurídica de
direito  privado  estaria  operando  no  mercado imobiliário  de  forma  escusa,  no  intuito  de  lesar
consumidores desavisados. Fraude contra particulares. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da
2ª CCR). Ausência de prejuízo a bens, serviços ou interesse direto e específico da União, suas
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Ausência  de
atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

065. Processo: 1.23.005.000277/2015-27 Voto: 3847/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
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REDENÇÃO-PA

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

Ementa: Procedimento Preparatório instaurado a partir de ofício encaminhado pela ANVISA, noticiando a
autuação administrativa de empresa farmacêutica em razão da comercialização de medicamentos
sujeitos ao controle especial da Portaria 344/1998 sem autorização, do fracionamento irregular de
medicamentos sujeitos a  prescrição médica e do comércio  de medicamentos em embalagem
hospitalar.  Suposto  crime  previsto  no  artigo  art.  273  do  Código  Penal.  Revisão  de  declínio
(Enunciado n° 32 da 2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar
a competência da Justiça Federal. Precedente STJ: CC 120.843/SP, Rel.  Ministra Laurita Vaz,
Terceira  Seção,  DJe  27/03/2012.  Inexistência  de  qualquer  elemento  de  informação capaz 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, 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.

066. Processo: 1.24.000.000741/2015-98 Voto: 3519/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARAIBA

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

Ementa: Procedimento Preparatório. Representação sigilosa ofertada perante a Sala de Atendimento ao
Cidadão,  comunicando  suposto  crime  previsto  no  art.  288-A.  Igreja  estaria  promovendo
treinamento  militar  para  grupo  de  jovens de  diversas  faixas  etárias,  comandado  por  policiais
militares. Revisão de declínio (Enunciado nº 32  2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de
informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, 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.

067. Processo: 1.25.002.000321/2016-35 Voto: 4109/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Denúncia  anônima formulada  na  Sala  de Atendimento  ao  Cidadão.  Suposta
comercialização de Carteira Nacional de Habilitação  CNH falsa. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª Câmara). Documento público expedido pelo DETRAN, órgão executivo de trânsito
estadual. Ausência de informações que apontem para o uso perante órgãos públicos Federais.
Inexistência de qualquer elemento de informação 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, 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.

068. Processo: 1.25.005.000003/2016-44 Voto: 3626/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  Relatório  de  Inteligência  Financeira  do  Conselho  de
Controle de Atividades Financeiras (COAF), dando conta de movimentações financeiras atípicas
por parte de empresa privada. Crime de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98, art. 1º). Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR/MPF). Entendimento de que o crime de lavagem de dinheiro
é de competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a

29



Ata – 650ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00188700/2016

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. Hipótese em que os elementos iniciais evidenciam a ocorrência
de  crime antecedente  de  competência  estadual,  que  já  estão  sendo apurados no  âmbito  da
Justiça Estadual. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições.

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

069. Processo: 1.25.008.000580/2015-25 Voto: 4265/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime tipificado no artigo 104 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso):
Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão do idoso,
bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de
dívida: Pena  detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa. Representação sigilosa que
noticia suposta retenção indevida, por parte dos responsáveis por asilo, de cartões magnéticos
com senhas de alguns idosos, beneficiários do INSS. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª
CCR). Prejuízo exclusivamente das vítimas. Inexistência de indícios de fraude contra a Autarquia
Previdenciária. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual.

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

070. Processo: 1.28.000.000591/2016-54 Voto: 3526/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
NORTE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra particular (art. 171 do CP) consistente na
obtenção de empréstimo consignado fraudulento, supostamente com a utilização de documentos
falsificados, em nome de terceiros. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Contrato de
empréstimo pessoal firmado com instituição financeira de direito privado. Ausência de qualquer
elemento  de  informação  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

071. Processo: 1.29.012.000073/2016-64 Voto: 3941/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BENTO GONCALVES-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão noticiando que empresa
construtora  localizada  em  área  residencial  estaria  desenvolvendo  atividades  com  máquinas
pesadas que perturbariam a qualidade de vida dos moradores da localidade. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Ausência de qualquer elemento de informação capaz de justificar a
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atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

072. Processo: 1.29.017.000077/2016-01 Voto: 4107/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CANOAS-RS

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  contra  as  relações  de  consumo  envolvendo  escritório  de
advocacia.  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 qualquer elemento de informação
capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

073. Processo: 1.30.001.002013/2016-94 Voto: 3848/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

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).  Fraude  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo
recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem o desempenho de atividade econômica.
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  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

074. Processo: 1.30.001.002219/2016-14 Voto: 4018/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO DE JANEIRO

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia a prática de crime de furto (CP, art. 155) de objetos da
residência  do  noticiante,  e  suposta  comercialização  de  entorpecentes  por  moradores  de  rua.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Possível  prejuízo  em  detrimento  do  patrimônio  de
particular.  Eventual  tráfico  de entorpecentes sem indícios  de transnacionalidade.  Ausência  de
qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

075. Processo: 1.30.005.000140/2016-19 Voto: 3737/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Possível prática dos crimes de tentativa de homicídio e sequestro (CP, arts. 121 e 148 c/c artigo
14, II). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 da 2a CCR). Inocorrência de prática
de  infração  penal  em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas  entidades
autárquicas ou empresas públicas. Inexistência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

076. Processo: 1.30.008.000090/2016-40 Voto: 4101/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
RESENDE-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação anônima que noticia a utilização de som em volume excessivo e
suposto  tráfico  de  entorpecentes  em  bar  do  Município  de  Itatiaia/RJ.  Revisão  de  declínio
(Enunciado  nº  32).  A fiscalização  e  o  controle  de  estabelecimento  comercial,  operando  com
desrespeito  às  normas  que  regem  o  direito  de  vizinhança,  são  de  atribuição  do  município.
Eventual  tráfico  de  entorpecentes  sem  indícios  de  transnacionalidade.  Ausência  de  qualquer
elemento de informação capaz de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

077. Processo: 1.30.020.000104/2016-67 Voto: 3709/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.GONÇ/ITABOR/MAGE

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

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes e contravenções penais que estariam ocorrendo em bailes funk
realizados  em  clube  de  futebol.  Representação  sigilosa  apresentada  perante  a  Sala  de
Atendimento ao Cidadão do MPF. Informações que o abuso de instrumentos sonoros impede o
repouso  dos  moradores  vizinhos,  e  que  pessoas  armadas  que  frequentam o  baile  cometem
crimes na localidade. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Inexistência de razões que
possam fundamentar a competência federal sobre a matéria, vez que os fatos narrados não estão
relacionados com bens, serviços e interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas
públicas. Ausência de qualquer elemento capaz de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
declínio de atribuição, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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078. Processo: 1.31.000.000455/2015-98 Voto: 3712/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RONDONIA

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

Ementa: Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  prática  do  crime  de
ameaças  e  ofensas  proferidas  por  integrantes  de  associação  contra  a  vice-presidente  que
também é docente de Libras da Universidade Federal de Rondônia  UNIR. Revisão de declínio de
atribuições  (Enunciado  nº  32   2ª  CCR).  No  caso,  o  suposto  crime  não  foi  cometido  contra
servidora pública federal da UNIR no exercício do cargo ou em função dele. Fatos que guardam
relação com divergências entre os integrantes de associação da qual a vítima é vice-presidente.
Ausência  de  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de  legitimar  a  atribuição  do  Ministério
Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público
Estadual.

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

079. Processo: 1.33.001.000315/2016-16 Voto: 3822/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
BLUMENAU-SC

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de representação anônima ofertada na Sala de Atendimento ao
Cidadão, relatando possível tráfico de drogas e depredação de imóveis por parte dos moradores
de residencial  construído através do Fundo de Arrendamento Residencial  -  FAR,  com verbas
federais,  por meio da Caixa Econômica Federal.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). O fato de as unidades habitacionais terem sido construídas com verbas federais não atrai a
competência  da Justiça Federal  para apurar  os crimes que atingem unicamente interesse de
particulares (tráfico interno de drogas e depredação do patrimônio de particulares). Ausência de
qualquer elemento de informação capaz de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal. Homologação do declínio de atribuição 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 Bonifácio Borges de Andrada.

080. Processo: 1.33.002.000456/2015-48 Voto: 3719/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CHAPECO-SC

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível ocorrência de uso de drogas em imóvel cadastrado junto ao Programa
Minha Casa Minha Vida. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Ausência
de qualquer elemento de informação capaz de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

081. Processo: 1.34.001.003421/2016-14 Voto: 3943/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposto crime previsto no artigo art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, em
razão  da  divulgação  de  propaganda,  veiculada  no  site  da  empresa  e  em  revista,  da
comercialização de produtos sem registro na ANVISA. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da
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2a CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta a justificar a competência da
Justiça  Federal.  Precedente  da  2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.18.001.000116/2015-33,  Voto  nº
4817/2015, Sessão 625ª, unânime). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual.

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

082. Processo: 1.34.004.000091/2016-85 Voto: 3394/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINAS-SP

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

Ementa: Notícia de Fato. Suposta prática do delito de uso de documento ideologicamente falso (CP, art.
304 c/c art. 299). Apresentação de atestado médico ideologicamente falso a empresa privada.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios de que o atestado
tenha sido apresentado perante órgãos ou entes federais. Ausência de qualquer elemento que
denote ofensa  a bens,  serviços ou interesse  da União  ou de suas  entidades autárquicas  ou
empresas  públicas  (CF,  art.  109,  IV).  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério
Público Estadual.

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

083. Processo: 1.34.006.000107/2016-30 Voto: 3489/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
GUARULHOS/MOGI

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir de manifestação ofertada na Sala de Atendimento ao Cidadão,
relando possível prática de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR).  Relato  de  que  o  denunciante  associou-se  a  uma  associação  que  prestaria  auxílio
administrativo e apoio jurídico em causas previdenciárias contra o INSS, mediante o pagamento
único  no  valor  de  R$  1.096,00,  sendo  que,  posteriormente,  recebeu  a  cobrança  de  débitos
supostamente indevidos para a associação. Ausência de qualquer elemento de informação capaz
de legitimar a atribuição do Ministério Público Federal para 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 o Dr. José
Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

084. Processo: 1.34.007.000294/2015-61 Voto: 2090/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
MARILIA/TUPÃ/LINS

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária decorrente de irregularidades em relação
ao pagamento do tributo devido aos proprietários de veículos. Os veículos zero quilômetros são
isentos do pagamento do IPVA durante o primeiro ano de uso. Revisão de declínio de atribuição
(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Irregularidades  no  IPVA,  que  consistem em  ilícitos  criminais
ocorridos com a intenção de ilidir o pagamento de imposto estadual. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

085. Processo: 1.34.021.000236/2015-59 Voto: 3998/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SAO PAULO

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

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).  Fraude  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo
recrutamento de outras pessoas para o esquema, sem o desempenho de atividade econômica.
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  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Homologação do
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

Homologação de Arquivamento

086. Processo: DPF/AGA/TO-00039/2015-INQ Voto: 3400/2016 Origem: GABPRM1-ACC - ALDO 
DE CAMPOS COSTA

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Possível  crime de furto de um motor  de popa pertencente ao Ministério da
Saúde utilizado por índios da etnia Krahô para atravessar as margens do Rio Vermelho, na altura
do Município de Goiatins. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Agentes da
Polícia  Federal  inspecionaram  perímetros  da  fazenda,  na  qual  os  índios  usuários  do  motor
acreditavam  estar,  mas  não  lograram  encontrar  o  objeto  buscado.  Inexistência  de  outras
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

087. Processo: DPF/JZO/BA-0205/2014-INQ Voto: 3398/2016 Origem: SUBJUR/PRM-PE - 
SUBCOORDENADORIA JURIDICA 
DA PRM/PETROLINA

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

Ementa: Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Realização  de  saques  indevidos  de  benefício
previdenciário entre agosto/2006 e fevereiro/2007, totalizando o valor de R$ 3.636,74,  após o
óbito do segurado. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Ausência de
indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.
Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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088. Processo: DPF/ROO-00053/2014-INQ Voto: 3842/2016 Origem: SJUR/PRM-MT - SETOR 
JURIDICO DA 
PRM/RONDONOPOLIS

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  denunciação  caluniosa  (CP,  art.  339).  Os  investigados
imputaram a prática de atos de corrupção e improbidade administrativa  a  agentes da Polícia
Rodoviária Federal, no exercício de suas funções. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Existência  de  prova  da  materialidade  e indícios  de  autoria  da configuração  do crime de
concussão pelos policiais. Possível retratação dos denunciantes durante a instrução da pretensão
de improbidade pode ter sido motivada pelo temor a represálias, haja vista que as atividades
exercidas (motoristas de caminhão) estarão sujeitos à posterior fiscalização dos próprios agentes.
A prática de exigência da propina mostrou-se de probabilidade firme, conquanto não pode ser
provada. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

089. Processo: DPF-UDI-00155/2016-INQ Voto: 3253/2016 Origem: GABPRM1-OSA - ONESIO
SOARES AMARAL

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

Ementa: Inquérito Policial. Suposto crime de moeda falsa (art. 289, CP). Boletim de Ocorrência registrado
por proprietário de supermercado, noticiando que entre as cédulas usadas para pagamento de
compras pelo investigado, havia uma moeda falsa no valor de R$ 20,00 (vinte reais). Revisão de
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Declaração  do  investigado  de  que
possivelmente teria recebido a cédula inautêntica como troco em posto de combustível. Laudo
pericial  que  atestou  a  contrafação  da  moeda  e  que  não  se  trata  de  falsificação  grosseira.
Inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva. A cédula, após periciada, foi encaminhada ao
Banco Central do Brasil (BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação
do arquivamento.

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

090. Processo: SRPF-AP-00217/2015-INQ Voto: 3808/2016 Origem: COJUD/PRAP - 
COORDENADORIA JURÍDICA E 
DE DOCUMENTAÇÃO DA PR/AP

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

Ementa: Inquérito  Policial.  Crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no período de 09/2005 a 03/2006,  após a  morte  da segurada em 18/09/2005.
Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético, sem renovação de senha. Lapso
temporal  que  impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

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

091. Processo: SR/PF/CE-00400/2012-INQ Voto: 3974/2016 Origem: GABPR14-RMC - 
ROMULO MOREIRA CONRADO

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

36



Ata – 650ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00188700/2016

Ementa: Inquérito Policial. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Assalto perpetrado por dois indivíduos em uma motocicleta, aparentemente armados,
contra funcionário (Carteiro) de agência dos Correios  ECT, em fevereiro de 2012. Diligências
esgotadas.  Apesar  da  identificação  do  proprietário  da  motocicleta,  há  registro  de  Boletim  de
Ocorrência para apuração do roubo do veículo ocorrido em março de 2010. Ausência de indícios
de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

092. Processo: 1.00.000.002717/2016-14 Voto: 3396/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICIPIO DE 
POUSO ALEGRE-MG

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

Ementa: Notícia de Fato instaurada a partir do Ofício nº 242/2015  DETRAE/DEFIT/SIT do Ministério do
Trabalho e Emprego, elaborado após vistoria da Divisão de Fiscalização para Erradicação do
Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, realizada na propriedade do investigado,
para apurar possível prática de crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149).
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Consta do Relatório de Fiscalização que não
foi constatada prática de trabalho análogo ao de escravo no estabelecimento objeto da denúncia.
Inexistência de materialidade e autoria delitivas. Homologação do arquivamento.

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

093. Processo: 1.03.000.001345/2015-16 Voto: 3651/2016 Origem: PRR/3ª REGIÃO - SÃO 
PAULO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  relatando  fatos  que  poderiam caracterizar,  em tese,  práticas
ilícitas contra o Estado e a Ordem Política e Social (Lei nº 1.802/53, art. 22), por parte de prefeita
municipal, durante uma reunião pública, que teria declarado não concordar com a frase ordem e
progresso escrita na Bandeira Nacional. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Não
vislumbrada a intenção de menosprezar, vilipendiar ou ultrajar o Brasil ou símbolo nacional. O fato
constitui  manifestação da liberdade de expressão,  previsto no art.  5º,  inc.  IV,  da Constituição
Federal.  Ausência de justa causa para o prosseguimento das investigações.  Homologação do
arquivamento.

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

094. Processo: 1.12.000.000003/2016-42 Voto: 3521/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - AMAPÁ

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

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).  Realização  de  saques  indevidos  de  benefício
previdenciário entre agosto/2008 a setembro/2009. Prejuízos estimados no valor de R$ 7.512,66.
Ausência de indícios de autoria.  Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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095. Processo: 1.14.000.000518/2016-78 Voto: 4150/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação que noticia o homicídio de professor da Universidade Federal da
Bahia,  que  atuava  como  defensor  dos  direitos  das  comunidades  indígenas.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apurou-se, em investigações empreendidas pela Polícia
Civil, que teriam ocorrido desavenças entre a vítima e os suspeitos, relativas a posses de imóveis.
Homicídio que não guarda relação com as atividades desempenhadas pela vítima. Competência
da Justiça Estadual. Desnecessária a declinação de atribuições ao Ministério Público Estadual,
tendo  em vista  que  não  foi  produzida  nenhuma prova  pelo  MPF,  haja  vista  a  existência  de
Inquérito  Policial  (003/2016)  já  sob  a  supervisão  do  Parquet  Estadual.  Homologação  do
arquivamento.

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

096. Processo: 1.14.000.002619/2015-01 Voto: 3710/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - BAHIA

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima. Possível crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90).
Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  A Receita  Federal  do Brasil
informou que na base de dados do órgão não consta autuação ou procedimento fiscal em relação
ao contribuinte. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do
crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Homologação
do arquivamento.

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

097. Processo: 1.14.001.000356/2016-68 Voto: 4253/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
ILHÉUS/ITABUNA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  previdenciário  (CP,  art.  171,  §  3º).  Oito  (8)
benefícios  previdenciários  recebidos  indevidamente  após  o  óbito  dos  titulares.  Arquivamento
fundamentado na Orientação nº 261 da 2ª CCR. Revisão (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os benefícios
foram sacados por meio de cartão magnético e os beneficiários não possuíam procuradores ou
representantes  legais  cadastrados.  Lapso  temporal  que  impossibilita  a  identificação  dos
recebedores. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no artigo 18
do Código de Processo Penal.

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

098. Processo: 1.16.000.000654/2016-93 Voto: 3357/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, III). Danos a duas janelas de vidro
da unidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos  ECT, em decorrência de suposta
prática de atos de vandalismo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Materialidade

38



Ata – 650ª Sessão de Revisão                                                                                                                                                                                           PGR-00188700/2016

comprovada. Autoria não identificada. Inexistência de sistema eletrônico de filmagem capaz de
identificar os autores do delito. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

099. Processo: 1.16.000.000781/2016-92 Voto: 3679/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de furto (art. 155, CP) de carteira de passageiro, ocorrido em aeronave,
durante voo de São Paulo para Brasília/DF. Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  LC 75/93).
Diligências. Na lista de passageiros encaminhada pela empresa aérea não consta dados sobre as
poltronas ocupadas por cada passageiro. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

100. Processo: 1.16.000.002612/2015-14 Voto: 3959/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - DISTRITO FEDERAL

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

Ementa: Notícia de fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Informação por e-mail  de possível  cometimento de crimes no ambiente virtual,  realizados por
claque digital que agiriam por meio de perfis falsos, sustentados por uma organização criminosa
relacionada a um partido político.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Denúncia
desprovida  de  qualquer  descrição  concreta  de  fatos  criminosos.  Narrativa  desconexa,  sem
subsídios mínimos a ensejar a instauração de procedimento investigatório penal.  Ausência de
indícios mínimos de autoria  e  materialidade para o  prosseguimento de eventual  investigação.
Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

101. Processo: 1.23.000.001981/2015-47 Voto: 3805/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARA/CASTANHAL

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

Ementa: Notícia  de Fato.  Crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  § 3º).  Dez (10)  benefícios
previdenciários recebidos indevidamente após o óbito dos titulares. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Os benefícios foram sacados por meio de cartão magnético e o beneficiário
não possuía procurador ou representante legal  cadastrado. Ausência  de indícios de autoria  e
inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do
arquivamento.

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

102. Processo: 1.23.005.000394/2015-91 Voto: 3960/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
REDENÇÃO-PA
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia de Fato. Possíveis crimes de cárcere privado, dano ao patrimônio público e de incitação
ao crime (CP, arts. 148, 163 e 286). Representação formulada pela Prefeitura do Município de
Bannach, no Estado do Pará, por meio da Procuradoria municipal em face de dois vereadores que
supostamente teriam incitado indígenas a invadirem a sede da Prefeitura, retendo os funcionários
em seus locais de trabalho e causando dano ao local. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
62, IV). O fato relatado não representa conduta ilícita em concreto a ser apurada. Ausência de
provas da materialidade dos crimes imputados aos acusados. Não há evidências de dolo dos
acusados de praticar as condutas que lhes foram imputadas. Incentivo aos indígenas tão somente
para  promoção das  manifestações políticas  reivindicatórias.  Não  há  evidências  nos  autos  de
qualquer  ato  dos  denunciados  tendentes  ao  incentivo  dos  indígenas  para  invadir  a  sede  da
prefeitura,  causando  danos  ou  para  deter  os  funcionários.  Excessos  que  possam  ter  sido
cometidos pelos indígenas não atribuíveis aos representados. Ausência 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

103. Processo: 1.24.001.000286/2015-11 Voto: 4100/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CAMPINA GRANDE-PB

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

Ementa: Procedimento Administrativo  instaurado para acompanhar o acatamento da Recomendação nº
44/2015 da Procuradoria da República no Município de Campina Grande, por parte da Prefeitura
Municipal  de Frei  Martinho/PB, consistente no recadastramento dos beneficiários do programa
Bolsa  Família.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O  Município  acatou
integralmente  os  termos  da  Recomendação  e  realizou  o  recadastramento.  Objetivo  atingido.
Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  deste  procedimento.  Homologação  do
arquivamento.

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

104. Processo: 1.24.002.000363/2015-22 Voto: 3522/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SOUSA-PB

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

Ementa: Procedimento Investigatório  Criminal.  Suposto crime de denunciação caluniosa (CP,  art.  339).
Representação formulada por funcionário da Caixa Econômica Federal,  que alegou ter sofrido
danos morais e patrimoniais decorrentes da ação do Gerente da respectiva empresa, que iniciou
contra ele processo administrativo interno, afastando-o também por prazo determinado de suas
atividades  laborais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Ficou
demonstrado  que  o  Gerente  da  empresa  agiu  no  exercício  regular  da  função.  Ausência  de
elementos concretos e aptos à comprovação de que o acusado, no desempenho de suas funções,
tivesse agido dolosamente. Precedente do STF1 (RHC 85023, Relator(a): Min. Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, julgado em 08/05/2007, DJe-018 Divulg 31-01-2008 Public 01-02-2008 Ement
Vol-02305-02 PP-00355 RTJ Vol-00204-01 PP-00278). Falta de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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105. Processo: 1.25.000.001335/2016-96 Voto: 3261/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PARANA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de violação de correspondência (Lei nº 6.538/78, art. 40). Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Objeto que teria dado entrada no Centro de Tratamento
de  Encomendas em São José  dos  Campos/PR,  com a  embalagem rasgada.  Inexistência  de
imagens da violação da embalagem. Ausência de indícios da autoria  delitiva  e de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

106. Processo: 1.25.002.000154/2006-51 Voto: 3920/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
CASCAVEL/TOLEDO-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.
1º). Representação fiscal para fins penais. Ação fiscal realizada pela Receita Federal. Recursos
em  conta  bancária  de  titularidade  de  sociedade  empresarial.  Ausência  de  comprovação
documental. Receitas ou rendimentos omitidos. Crédito tributário acrescido de juros e multa que
totaliza R$ 247.363,01. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Processo
suspenso em razão do parcelamento da dívida fiscal. Mandado de Segurança provido pelo TRF 4ª
Região.  Cancelamento  da  dívida  originária.  Informações  obtidas  no  sistema  E-CAC da  PFN.
Ausência de débito executado. Todos os débitos da empresa inscritos em dívida ativa encontram-
se parcelados. Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do
crédito tributário de acordo com o Enunciado nº 241 da Súmula Vinculante do STF. Homologação
do arquivamento.

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

107. Processo: 1.25.002.000268/2016-72 Voto: 3721/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
FRANCISCO BELTRÃO

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Crime  de  dano (art.  163,  III,  do  CP).  Informação  de  que  o  vidro  da  Caixa
Econômica Federal foi quebrado, possivelmente com o uso de pedra arremessada. Revisão de
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Indícios  de  materialidade.  Inexistência  de  indicativo  de
autoria do delito ou de algum meio que possa levar à identificação do autor do crime vez que não
havia  câmeras  instaladas  no  local.  Ausência  de  indícios  da  autoria  delitiva  e  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

108. Processo: 1.25.008.000033/2016-21 Voto: 3652/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art.
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2º, II). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Pessoa jurídica teria deixado de recolher
valores ao fisco, referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte  IRRF, dos exercícios de 2011 e
2012.  Crédito  tributário  apurado  no  valor  de  R$  2.300,29.  Incide  no  caso  o  princípio  da
insignificância,  haja  vista  a  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 do STJ: STJ - HC: 165003 SP
2010/0043289-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/03/2014,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2014; STJ - AgRg no REsp: 1370361 SC
2013/0059167-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2013,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2013. Homologação do arquivamento.

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

109. Processo: 1.25.008.000091/2016-54 Voto: 3716/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PONTA GROSSA-PR

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330) atribuído ao responsável legal de
hospital, consistente no não fornecimento de cópia digitalizada de laudo técnico e informação da
data de ingresso de prestador de serviço no quadro clínico do hospital. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Atraso justificado. Posterior cumprimento da determinação judicial.
Ausência de dolo na conduta perpetrada. Atipicidade. Homologação do Arquivamento.

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

110. Processo: 1.25.011.000091/2014-33 Voto: 2996/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PARANAVAI-PR

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal. Representação anônima. Notícia de possível falsificação de
procurações e documentos por parte de advogados, para ajuizamento de ações em face da Caixa
Econômica Federal,  inclusive  em nome de pessoas já  falecidas,  culminando com a posterior
apropriação dos valores em detrimento dos clientes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Diligências. Constatou-se que os processos patrocinados pelos investigados em trâmite
na  Subseção  Judiciária  de  Paranavaí/PR  contra  a  CEF  encontram-se  com  a  situação
Suspensão/Sobrestamento  Aguarda decisão da Instância Superior,  o reconhecimento cartorial
das firmas das procurações foi efetivado por semelhança e dois autores de processos faleceram
em data  posterior  ao  ajuizamento das ações.  As  ações ainda não transitaram em julgado  e,
portanto, inexiste a prática do crime de apropriação indébita noticiado. Inexistência de indícios de
materialidade. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, por unanimidade, deliberou pela pela homologação
do  arquivamento,  nos  termos  do  voto  do(a)  relator(a).  A Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge
acompanhou  por  fundamento  diverso  (ausência  de  dolo).  Participou  da  votação  o  Dr.  José
Bonifácio Borges de Andrada.

111. Processo: 1.27.000.000761/2016-38 Voto: 3650/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art. 157, § 2°, I e II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.
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62, IV). Assalto à mão armada perpetrado por dois indivíduos usando capacete, na agência dos
correios  no  Município  de  Dirceu  Arcoverde,  que  resultou  na  subtração  de  R$  19.859,87  da
Empresa de Correiros e Telégrafos  ECT. Diligências esgotadas. As imagens capturadas pelas
câmeras  de  segurança  são  de  baixa  qualidade,  não  permitindo  a  identificação  dos  autores.
Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama
probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

112. Processo: 1.27.000.000782/2016-53 Voto: 4102/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - PIAUI

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de dano (CP, art. 163, III) e tentativa de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º,
c/c art. 14, II). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Arrombamento de agência dos
Correios no Município de Alto Longá/PI, que resultou no furto apenas do colete do vigilante e na
danificação do alarme e da fiação da agência. Inexistência de câmeras de filmagem na agência ou
nos  imóveis  vizinhos.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no art. 18 do CPP.

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

113. Processo: 1.27.000.002463/2015-00 Voto: 3523/2016 Origem: PRR/1ª REGIÃO - 
BRASÍLIA

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  irregularidade na concessão de benefício  previdenciário.  Prefeito de
Pajeú/PI recebeu cumulativamente aposentaria por invalidez rural  e subsídios de vereador,  de
2005 a 2008, e de prefeito, a partir de 2013. O INSS considerou ilegal a acumulação e suspendeu
o benefício, calculando o valor de dano ao erário estimado em R$ 9.545,74, atualizado até o dia
31/08/2015. O exercício de mandato eletivo não configura retorno a atividade laboral, não sendo
incompatível a percepção cumulativa de subsídios e aposentadoria previdenciária por invalidez.
Homologação do arquivamento.

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

114. Processo: 1.27.001.000079/2016-35 Voto: 3846/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
PICOS-PI

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefício previdenciário até janeiro de 2008 após a morte do segurado ocorrida em
27/08/2007.  Revisão do arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de imagem dos
saques  e  de  renovação  de  senha  após  o  óbito.  O  segurado  não  possuía  procurador  ou
representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.
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115. Processo: 1.29.000.000465/2016-62 Voto: 3399/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Crime de roubo (CP, art.  157, § 4°, IV) praticado em detrimento da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos  EBCT. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  provas  da  autoria  do  delito.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no art. 18 do Código de Processo Penal.

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

116. Processo: 1.29.000.001192/2016-73 Voto: 3730/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento
indevido de benefício previdenciário no período de 05/07/2004 e 04/11/2005 após a morte do
segurado ocorrido em 09/06/2004. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Benefício
recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou
representante  legal  cadastrado.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

117. Processo: 1.29.000.003321/2015-87 Voto: 3617/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RIO GRANDE DO 
SUL

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Locadoras de restaurante existente na sede de associação da
Polícia Federal relataram que estão sendo destratadas e desrespeitadas pelo locatário. Revisão
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Possível desavença cível em razão de contrato de
aluguel.  Fatos atípicos na esfera penal.  Ausência  de qualquer elemento mínimo a justificar  o
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

118. Processo: 1.29.003.000359/2016-59 Voto: 4106/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no  período  de  03/08/2007  a  28/12/2007,  após  a  morte  da  segurada  em
22/07/2007. Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético. Lapso temporal que
impossibilita  a  identificação  do  recebedor.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Homologação do arquivamento,
sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

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

119. Processo: 1.29.003.000365/2016-14 Voto: 4105/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NOVO HAMBURGO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário, no período de 03/12/2007 a 11/02/2008, após a morte do segurado em 02/10/2007.
Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético. Lapso temporal que impossibilita a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto
no artigo 18 do Código de Processo Penal.

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

120. Processo: 1.29.009.001236/2015-02 Voto: 4103/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
S.DO LIVRAMENTO-RS

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

Ementa: Notícia de Fato. Denúncia anônima formulada na Sala de Atendimento ao Cidadão, noticiando
possível crime de estelionato previdenciário, atribuído a ex-vereadores. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  O  INSS  informou  que  desconhece  a  existência  de
aposentadorias fraudulentas concedidas no Município de Cacequi/RS. Representação genérica
desprovida de qualquer elemento necessário a subsidiar o prosseguimento da persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

121. Processo: 1.30.005.000089/2016-45 Voto: 3397/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
NITEROI-RJ

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

Ementa: Notícia de Fato. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, I, ou art. 2º, I).
Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Diligências. Informação da Receita Federal de
que inexistem procedimentos fiscais em andamento ou encerrados. O crime previsto no art. 1º da
Lei  nº  8.137/90  é de natureza  material,  cuja  tipificação depende da constituição  definitiva  do
crédito tributário, de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Em relação ao
possível crime tributário tipificado no art. 2º, os fatos ocorreram em 2008. Pena máxima cominada
de 2 (dois) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, V). Homologação do
arquivamento.

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

122. Processo: 1.32.000.000003/2016-50 Voto: 3843/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - RORAIMA
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Relator(a): Dr(a) BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS

Ementa: Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  declarações  prestadas  por  taxista  de  cooperativa  de
Pacaraima/RR, relatando que uma mulher loira teria entregue três caixas para serem entregues
em  Boa  Vista/RR,  que  continham  etiquetas  em  espanhol  e  suspeitou  tratarem-se  de
anabolizantes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências empreendidas
pela autoridade policial não lograram êxito na identificação da autoria e provas da materialidade.
Considerando  o  lapso  temporal  decorrido,  possível  comprovação  da  materialidade  está
prejudicada,  haja  vista  que  o  possível  produto  ilícito  já  terá  sido  consumido  ou  dispersado.
Homologação do arquivamento.

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

123. Processo: 1.33.000.000525/2016-14 Voto: 3687/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia  de  fato  instaurada  com base  em ofício  da  4ª  Vara  do  Trabalho  de  Florianópolis/SC.
Possível  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Reconhecimento de pagamento de salário extra folha em
reclamatória trabalhista. De acordo com a memória do cálculo homologado pela Justiça, o crédito
tributário não foi formalmente constituído, e a Ação Trabalhista teve declarada extinta a execução
ou cumprimento da sentença, por transação acordada entre as partes e restou arquivada sem
pendência  tributária.  Aplicação  da  Súmula  Vinculante  nº  241  do  STF.  Homologação  do
arquivamento.

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

124. Processo: 1.33.000.002587/2015-80 Voto: 3753/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação. Possível existência de escolas piratas, sem registro no MEC,
associadas  a  algumas  faculdades  com o  objetivo  de  comprar  certificados  de  pós-graduação
médica. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de qualquer elemento a
indicar a existência de escolas piratas em Santa Catarina. Ausência de indícios de materialidade e
autoria aptos a ensejar a realização de diligências. Homologação do arquivamento sem prejuízo
do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal.

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

125. Processo: 1.33.000.003301/2015-83 Voto: 3254/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - SANTA CATARINA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de descaminho (CP, art. 334). Importação irregular de mercadorias
estrangeiras avaliadas em R$ 488,00, iludindo o pagamento de tributos equivalentes a R$ 172,96,
devidos pela entrada das mercadorias em território nacional.  Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Inexistência de prova de reiteração da conduta, vez que não foi identificado o
respectivo  número  de  inscrição  do  Representado  CPF/CNPJ.  No  caso,  o  valor  dos  tributos
devidos (R$ 172,96) impõe reconhecer como insignificante a conduta sub examine. Homologação
do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

126. Processo: 1.33.008.000345/2014-09 Voto: 3715/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ITAJAI/BRUSQUE

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

Ementa: Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir  de representação que noticia possível
crime contra a ordem tributária (artigos 1º, I, e 2º, I, da Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Instaurado procedimento fiscal pela Receita Federal cuja cópia
será remetida ao MPF após a finalização. Crimes de natureza material, cuja tipificação depende
da constituição  definitiva  do crédito  tributário,  de  acordo  com o  Enunciado  nº  24  da  Súmula
Vinculante do STF. Homologação do arquivamento.

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

127. Processo: 1.34.011.000139/2016-66 Voto: 3490/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
SBCAMPO/S.AND/MAUA

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível incitação ao crime (CP, art. 286). Representação particular comunicando
que integrante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MST), em entrevista publicada em
jornal de grande circulação, teria praticado incitação ao crime, ameaçando a ordem pública, ao
declarar que o Brasil será incendiado por greves e ocupações se houver impeachment e prisão de
Lula. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O fato relatado não representa conduta
ilícita em concreto a ser apurada, mas tão somente o exercício da liberdade de expressão e
opinião  política,  garantida  pela  Constituição  Federal,  assim  como  a  conclamação  de
manifestantes para a participação em reuniões públicas.  Ausência 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

128. Processo: 1.34.015.000720/2015-67 Voto: 3789/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO 
S.J.DO R.PRETO/CATAND

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

Ementa: Notícia de Fato. Representação formulada perante a Sala de Atendimento ao Cidadão do MPF.
Possíveis crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º). Denunciante que se insurge contra a exigência
de extintor de incêndio veicular do tipo ABC por parte da autoridade pública, sob pena de multa e
retenção dos veículos, conforme estabeleceu a Resolução 157/2004 do CONTRAN. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Exigência lícita do uso de extintor de incêndio do tipo
ABC, visto que amparado pelo art. 3º, parágrafo único, da Resolução 157/2004 do CONTRAN.
Entretanto,  tal  disposição  foi  revogada  pela  Resolução  556/2015  do  CONTRAN,  que  tornou
facultativo  o  uso  dos  referidos  extintores.  Na  órbita  civil  e  administrativa,  os  fatos  já  foram
apurados,  por  meio  das  tutelas  coletivas  (Processos:  1.34.015.000074/2015-38  e
1.34.015.000116/2015-31, ambas arquivadas). Inexistência de notícia ou comprovação nos autos
acerca  de  qualquer  elemento  que  possibilite  ter  por  caracterizada  a  ocorrência  do  crime  de
estelionato ou quaisquer ilícitos que ensejam a atuação do Ministério Público Federal. 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
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arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

129. Processo: 1.35.000.001149/2015-20 Voto: 3708/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA - 
SERGIPE/ESTANCIA/ITABAIANA

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Representação  que  noticia  possível  prática  de  ato  libidinoso  atribuída  a
passageiro  de  voo  doméstico  que,  supostamente,  teria  passado  a  mão  nos  seios  da
representante,  a  bordo  da  aeronave.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).
Esclarecimentos prestados pelas partes envolvidas, os passageiros próximos e a tripulação não
lograram êxito em comprovar a materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

130. Processo: 1.36.001.000084/2016-39 Voto: 3736/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato. Possível crime de estelionato majorado, consistente na obtenção de benefício
previdenciário mediante fraude. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV).  Notícia de possível  recebimento indevido de pensão pós-óbito no período de setembro a
dezembro  de  2007.  Inviabilidade  de  qualquer  linha  investigatória  em face  do  lapso  temporal
transcorrido do suposto delito até a presente data. Materialidade delitiva não evidenciada e autoria
não identificada. Falta de justa causa para persecução. Homologação do arquivamento.

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

131. Processo: 1.36.001.000103/2016-27 Voto: 3618/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no período de 02/2007 a 12/2009,  após a  morte  do segurado em 05/02/2007.
Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético. Lapso temporal que impossibilita a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo: 1.36.001.000105/2016-16 Voto: 3619/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE 
ARAGUAINA-TO

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

Ementa: Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de
Arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  parcelas  de  benefício
previdenciário,  no período de 10/2007 a 12/2009,  após a  morte  da segurada em 07/10/2007.
Saques realizados mediante a utilização de cartão magnético. Lapso temporal que impossibilita a
identificação do recebedor. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.
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Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

Outras deliberações(Arquivamento)

133. Processo: DPF/EPA-00414/2014-INQ Voto: 4071/2016 Origem: GABPR5-LGM - LUIZ 
GUSTAVO MANTOVANI

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

Ementa: INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA OS ÍNDIOS (LEI 6001/73,
ART. 58, III). PROPICIAR A AQUISIÇÃO E O USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ENTRE ÍNDIOS
NÃO  INTEGRADOS.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  POR  ATIPICIDADE  DA CONDUTA.
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA DAR
PROSSEGUIMENTO  À  PERSECUÇÃO  PENAL.  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA DECISÃO  RECORRIDA.  REMESSA AO  CIMPF.  1.  Trata-se  de  Inquérito
Policial instaurado para apurar a prática de crime contra índios (Lei 6001/73, art. 58, III), em razão
da venda de bebidas alcoólicas a integrantes das comunidades indígenas Kulina e Kaxinawá,
situadas na região do município de Santa Rosa do Purus/AC. 2. O Procurador Oficiante promoveu
o arquivamento dos autos, pela atipicidade das condutas, considerando que o consumo de álcool
ocorreu em virtude do exercício da autonomia e autodeterminação dos próprios indígenas, que se
deslocam das aldeias até os estabelecimentos comerciais situados fora das terras indígenas para
compra de bebidas. 3. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal  para fins do art.  62,  IV,  da LC nº 75/93.  4.  A 2ª  Câmara de Coordenação e
Revisão  do  Ministério  Público  Federal,  na  640ª  Sessão  de  Revisão,  de  04/04/2016,  à
unanimidade, deliberou pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro
do  Parquet  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal.  5.  Irresignado,  o  Procurador  da
República oficiante apresentou pedido de reconsideração. 6. Manutenção da decisão recorrida. 7.
Remessa dos autos ao egrégio Conselho Institucional do Ministério Público Federal competente
para julgar o recurso interposto, nos termos do art. 7º, inciso III, da Resolução CSMPF nº 120, de
1º/12/2011 (DOU, Seção 1, p. 79, de 03/02/2012).

Deliberação: Em sessão realizada  nesta  data,  o  colegiado,  à  unanimidade,  deliberou pela  manutenção da
decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público Federal,
nos termos do voto  do(a)  relator(a).  Participaram da votação o Dr.  José Bonifácio  Borges de
Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

134. Processo: 1.10.000.000171/2016-11 Voto: 3536/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA - ACRE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  1)  Representação.  Suposto  crime  contra  a  ordem  tributária.  Revisão  de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário.
Crime de natureza material, cuja tipificação depende da constituição definitiva do crédito tributário,
de acordo com o Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Remetida cópia integral dos
autos  à  Receita  Federal  para  as  providências  julgadas  pertinentes.  Homologação  do
arquivamento.  2)  Noticia  o  representante que o investigado teria  aterrado terreno ao lado de
estabelecimento comercial, afetando a estrutura do prédio de propriedade do genitor do noticiante,
e loteado irregularmente terra particular. Ausência de qualquer elemento de informação capaz de
justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para a  persecução penal.  Remetida cópia
integral dos autos ao Ministério Público Estadual para análise dos fatos de competência da Justiça
Estadual. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Deliberação: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do
arquivamento e do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  nos termos do voto
do(a) relator(a). Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge.
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135. Processo: 1.15.000.000229/2016-31 Voto: 3685/2016 Origem: PROCURADORIA DA 
REPUBLICA NO MUNICIPIO DE J. 
NORTE/IGUATU-CE

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

Ementa: Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299).  Suposta  declaração
ideologicamente falsa de cidadania brasileira efetuada por cidadão argentino, residente no Brasil,
quando  do  requerimento  de  renovação  de  documento  de  passaporte  brasileiro.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O referido é filho de mãe brasileira e ao efetivar residência
no  Brasil  aos  dezesseis  anos,  requereu  através  de  processo  judicial,  julgado  procedente,  a
transcrição  de  seu  registro  de  nascimento  lavrado  na  Argentina,  valendo  como  prova  de
nacionalidade  brasileira.  Por  portar  diversos  documentos  nacionais,  acreditava  ser  brasileiro,
ignorando a necessidade de formalizar a opção pela nacionalidade brasileira após a maioridade.
Logo que cientificado acerca de ter unicamente nacionalidade argentina, o referido ajuizou ação
ordinária  buscando  seu  reconhecimento  como brasileiro  e  a  devolução  de  seus  documentos
apreendidos.  Inexistência  de  qualquer  razão  que  denote  má-fé  em  sua  conduta.  Dolo  não
evidenciado. 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 o Dr. José Bonifácio
Borges de Andrada e a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

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

JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA

Coordenador

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
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