
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
(Matéria Criminal e Controle Externo da Atividade Policial)

ATA DA 579ª SESSÃO DE REVISÃO

Local e data: Brasília (DF), 20 de maio de 2013.
Início e término: Das 12:30h às 16h.

Aos vinte dias do mês de maio do ano de 2013, em sessão realizada na Sala de Reuniões, presentes a Dra. Raquel 
Elias Ferreira Dodge, Coordenadora, o Titular Dr. José Bonifácio Borges de Andrada e os Suplentes, Dr. Carlos Alberto 
Carvalho de Vilhena Coelho, Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, ausente 
justificadamente o Dr.  Oswaldo José Barbosa Silva, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF,  julgou os 
seguintes procedimentos:

Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
001.Processo:0010849-73.2012.4.03.6181 Voto: 3955/2013 Origem: JF/SP

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  CRIME  CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL. 

EVASÃO DE DIVISAS (LEI 7.492/86, ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62-IV). PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE 
DELITIVAS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório instaurado para apurar a prática do crime de evasão de divisas, tipificado 
no art. 22, parágrafo único, da Lei nº 4.792/86, na forma do artigo 14-II do Código Penal.
2. Arquivamento fundado no desconhecimento da exigência legal de declaração dos valores, em evidente 
o erro de proibição. Discordância do Juiz Federal. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, nos termos do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC 75/93.
3.  O desconhecimento da lei  é inescusável,  conforme previsão do art.  21,  caput,  do Código Penal. 
Ademais,  a conduta do investigado, que tentou sair  do país  na posse de € 53.700,00,  em espécie, 
ocultados  em sua  roupa/pertences,  mediante  o  uso  de  passaporte  falso,  não  se  harmoniza  com o 
alegado desconhecimento da ilicitude da ação – erro de proibição.
4.  Presentes  indícios  de autoria  e  prova da materialidade,  ainda que existam dúvidas,  deve-se  dar 
prosseguimento  à  persecução  penal,  considerando  que,  nesta  fase  pré-processual,  há  primazia  do 
princípio do in dubio pro societate.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

002.Processo:0000264-23.2012.6.15.0017 Voto: 3910/2013 Origem: JEleitoral/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL ELEITORAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART 28 C/C LC 75/93, ART. 

62-IV). CRIME CAPITULADO NO ART. 325 DA LEI Nº 4.737/65 (CÓDIGO ELEITORAL BRASILEIRO). 
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO. ARQUIVAMENTO.
1.  Inquérito policial eleitoral. Compartilhamento na rede social virtual denominada facebook de imagem 
que atenta contra a honra de candidato a Prefeito Municipal. Suposta prática do crime capitulado no art.  
325 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral Brasileiro).
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2.  Arquivamento  fundado  na  atipicidade  da  conduta.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Remessa  à  2ª 
Câmara (CPP, art. 28 c/c LC 75/93, art. 62-IV).
3. Ausência de elementos mínimos de que a intenção do investigado, ao propagar a imagem, tenha sido 
com a específica finalidade de prejudicar eleitoralmente o político nela retratado ou de beneficiar a outros 
candidatos, bem como não há qualquer prova de que o investigado tivesse algum vínculo com outros 
candidatos ou que fosse filiado a alguma agremiação política.
4.  Mera manifestação do pensamento,  de natureza crítica,  em plena conformidade com o artigo 5º, 
caput, incisos IV, XV e XVI da Constituição, bem como com o artigo 13 da Convenção Americana de 
Direitos  Humanos (Decreto  678/1992)  e com o artigo  19 do Pacto  Internacional  de Direitos  Civis  e 
Políticos (Decreto 592/1992), normas supralegais – segundo o pensamento do STF – que asseguram as 
liberdades de pensamento e expressão no Hemisfério.
5. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

003.Processo:0007955-10.2012.4.01.4200 Voto: 4028/2013 Origem: JF/RR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE 

180 LITROS DE GASOLINA ORIUNDA DA VENEZUELA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 
C/C  O  ART.  62-IV  DA  LC  Nº  75/93).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Tratando-se de crime de contrabando, afigura-se inviável aplicar o princípio da insignificância, tal como 
é feito para o crime de descaminho, vez que a objetividade jurídica deste está calcada no interesse 
arrecadador do fisco, ao passo que no crime de contrabando o bem jurídico tutelado é o direito de a 
Administração  controlar  o  ingresso  e a  saída  de produtos  no  Território  Nacional,  visando preservar 
questões correlatas à segurança, saúde, proteção de indústria nacional, dentre outras. 
2. Designação de outro membro do Parquet Federal para o prosseguimento da persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

004.Processo:0007027-11.2013.4.02.5101 Voto: 4030/2013 Origem: JF/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O INSS 

(CP,  ART.  171-§  3º).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV). PRESCRIÇÃO 
ANTECIPADA OU VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DA 2ª CCR. ENUNCIADO Nº 
438 DA SÚMULA DO STJ. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Aplicação  do  enunciado  nº  28  da  2ª  Câmara:  “Inadmissível  o  reconhecimento  da  extinção  da  
punibilidade pela prescrição, considerando a pena em perspectiva, por ferir os primados constitucionais  
do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência”. 
2. Incidência do enunciado nº 438 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível a extinção 
da  punibilidade  pela  prescrição  da  pretensão  punitiva  com  fundamento  em  pena  hipotética,  
independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
3. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
005.Processo:1.04.004.000311/2007-19 Voto: 3753/2013 Origem: PR/PR

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  ACOMPANHAMENTO  DE  CONVÊNIO.  REVISÃO  DE 

ARQUIVAMENTO  (LC  N.  75/93,  ART.  62-IV).  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  EM  ANÁLISE. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1.  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  para  acompanhar  convênio  celebrado  entre 
prefeitura municipal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento diante da informação de que as contas foram 
devidamente prestadas, com a documentação entregue em conformidade com a legislação pertinente, 
restando pendente apenas concluir a apreciação financeira.
3. Verifica-se que, apesar da regularidade formal na entrega dos documentos exigidos, ainda não se 
concluiu o exame da aplicação dos recursos transferidos ao município.
4. Então, considerando que este procedimento foi instaurado unicamente para o acompanhamento do 
convênio em questão, não se mostra adequado o seu arquivamento antes do principal objetivo pelo qual 
foi  instaurado, que é justamente verificar se houve a regular aplicação das verbas públicas federais 
objeto do acordo.
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5.  Desse  modo,  diante  da  pendência  da  principal  etapa  de  análise  da  prestação  de  contas,  o 
arquivamento é prematuro.
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro para acompanhar a apreciação da 
prestação de contas.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

006.Processo:1.36.000.000405/2012-81 Voto: 3303/2013 Origem: PR/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  PRECEDENTE.  DESCUMPRIMENTO  DE  TAC 

CELEBRADO COM PRODUTOR RURAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 68). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(LC Nº 75/93, ART. 62-IV). MPF: ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO NA 
CONDUTA DO AGENTE. NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO ESTATAL NA ESFERA PENAL APÓS O 
DESCUMPRIMENTO  DO  TAC. AUTONOMIA  ENTRE  AS  INSTÂNCIAS  CÍVEL  E  CRIMINAL. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Peças de informação instauradas para apurar possível crime ambiental, previsto no art. 68 da Lei nº  
9.605/98, relativo a ilícitos ambientais que foram objeto de Termo de Ajustamento de Conduta.
2.  O Termo de Ajustamento de Conduta não foi  cumprido e  outro  foi  celebrado. Não há notícia  de  
cessação dos danos ambientais. A ausência de dolo parece restringir-se ao cumprimento do TAC, não 
aos ilícitos ambientais. Ponto a ser esclarecido. 
3. O Procurador da República oficiante arquivou o procedimento em razão da ausência do elemento 
subjetivo (dolo ou culpa) na conduta do compromissário. 
4. A Constituição, no § 3º do art. 225, prevê tríplice responsabilização daquele que agride o meio ambiente  
(cível, administrativa e penal). Além disso, os crimes ambientais são de ação pública incondicionada, regida 
pelo princípio da obrigatoriedade, que impõe o dever de agir do órgão de acusação. 
5. Desse modo, considerando a independência existente entre as esferas cível, administrativa e penal, e o 
caráter preventivo e reparador do Direito Ambiental, impresso nitidamente no campo penal por meio da Lei n°  
9.605/98, diante de um ajuste de conduta não cumprido, surge a obrigatoriedade da investigação penal.
6.  Assim,  o  arquivamento  do  presente  procedimento  é  prematuro  diante  da  necessidade  de 
esclarecimentos  das  circunstâncias  narradas  nos  autos,  da  ausência  de  demonstração  de  falta  de 
potencial consciência da ilicitude e da independência das esferas administrativa e penal, justificando-se o 
prosseguimento da persecução penal.
7. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

007.Processo:1.16.000.000911/2013-44 Voto:3997/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME AMBIENTAL (LEI N. 9.605/98, ART. 60). MPF: ARQUIVAMENTO 

SOB  O  FUNDAMENTO  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-  IV).  QUESTÃO  A SER  VERIFICADA NA INSTRUÇÃO 
PROCESSUAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
60  da  Lei  nº  9.605/98,  consistente  na construção de uma casa  na Floresta  Nacional  de  Brasília  – 
FLONA, sem autorização do órgão ambiental competente. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de inexigibilidade 
de conduta diversa.
3. Considerando o aspecto formal, evidencia-se a presença de indícios da autoria e da materialidade 
delitiva. Informações constantes nos autos apontam para a prática da conduta típica inserta no art. 60 da 
Lei nº 9.605/98. 
4. No que pertine ao argumento de que se aplicaria ao caso a tese de inexigibilidade de conduta diversa,  
inexiste nos autos, ao menos até o momento, provas suficientes e cabais para que se aplique a citada 
causa excludente para fins de arquivamento, conforme exigência do Enunciado nº 21, desta 2ª Câmara 
de Coordenação e Revisão.
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Procurador da República para prosseguir 
na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

008.Processo:1.29.000.000317/2013-03 Voto: 4002/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  USO  DE  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE  FALSA  PERANTE  ÓRGÃO 

FEDERAL –  INSS  (CP,  ART.  304).  PREJUÍZO  A SERVIÇO  DA UNIÃO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO 
(ENUNCIADO Nº 32 – 2ª CCR/MPF). MPF: DECLINIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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ESTADUAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças de informação instauradas para apurar a suposta prática do crime de uso de documento público 
falso (CP,  art.  304).  A  investigada teria  apresentado ao Instituto  Nacional  do Seguro Social  – INSS 
documento de identidade falso, fazendo-se passar por pessoa diversa, com o fim de alterar dados da 
conta bancária da vítima.
2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu o  declínio  de  suas  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual por entender que o fato não fora praticado em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 
3. A competência para processamento e julgamento do crime de uso de documento falso deve ser fixada 
com base na qualificação do órgão ou entidade perante o qual foi apresentado o documento falsificado,  
sendo certo que os serviços ou bens da entidade são efetivamente lesados,  pouco importando, em 
princípio, a natureza do órgão responsável pela expedição do documento. 
4. No caso dos autos, tendo a Carteira de Identidade falsa sido apresentado ao Instituto Nacional do 
Seguro  Social  –  INSS,  órgão  da  União,  em  detrimento  de  seu  serviço,  afigura-se  inarredável  a 
competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa, nos termos do inciso IV 
do art. 109 da Constituição, e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal.
5. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Parquet Federal para 
dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
009.Processo:00074/2010 Voto: 3814/2013 Origem: PRM/ILHÉUS/BA

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito Policial. Possível crime de corrupção ativa (CP, art. 333). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 

da 2ª Câmara). Investigado que, para evitar prisão em flagrante, teria oferecido vantagem indevida a 
policiais  militares,  servidores  públicos  estaduais.  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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

010.Processo:1.22.000.001053/2013-58 Voto: 3667/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de Informação. Crime contra a fauna (Lei 9.605/98, art. 29, § 1º-III). Ter em cativeiro ave da fauna 

silvestre,  em desacordo com a licença ambiental  obtida.  Arquivamento fundado na insignificância da 
conduta. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento da promoção de arquivamento 
como  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Espécie  da  fauna  silvestre  que  não  se  encontra 
ameaçada de extinção. Ausência de indícios de que a ave seja oriunda de área pertencente ou protegida 
pela União. Enunciado de nº 44 da 2ª Câmara. Ausência de atribuições do Ministério Público Federal.  
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

011. Processo:00146/2012 Voto: 3877/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peça de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) ocorrido entre particulares. Cobrança 

indevida de valores por presidente de associação de pescadores para a inscrição dos interessados em 
programa do Governo  Federal.  Revisão  de declínio  (Enunciado nº  32 da 2ª  Câmara).  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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

012.Processo:1.29.000.000159/2013-83 Voto: 3666/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peça de Informação. Possível crime de estelionato, em sua forma tentada (CP, art. 171 c/c art. 14-II), 

ocorrido entre particulares. Recebimento de ligação telefônica solicitando depósito em conta bancária. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

013.Processo:1.34.001.002228/2013-13 Voto: 3544/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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Ementa :Peças de informação. Crime de falsa identidade (CP, art. 307) cometido via internet, entre particulares. 
Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

014.Processo:1.33.000.000562/2013-80 Voto: 3808/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de informação.  Representação noticiando o possível comércio de  diplomas por instituições de 

ensino  superior  (art.  298  do  CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Súmula  nº  104  do  STJ 
“Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento 
falso relativo a estabelecimento particular de ensino”. Ademais, não há qualquer indício ou noticia do uso 
dos  diplomas  perante  órgão  ou  entidade  de  natureza  federal.  Ausência  de  elementos  capazes  de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

015.Processo:1.33.000.000635/2013-33 Voto: 3809/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de informação. Crimes de discriminação ou preconceito (Lei nº 7.716/89, art. 20) e de ameaça (CP, art.  

147)  a  particulares,  via  internet.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Inexistência  de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

016.Processo:1.16.000.001151/2013-92 Voto: 3861/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  contra  licitação  (Lei  nº  8.666/93)  realizada  por  Sociedade  de 

Economia  Mista.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

017.Processo:1.35.000.000523/2013-16 Voto: 3746/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de Informação. Crimes de ameaça (CP, art. 147) e usura pecuniária (Lei nº 1.521/51, art. 4º) em tese  

cometidos entre particulares. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. STF 
Súmula nº 498. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

018.Processo:1.23.002.000192/2013-15 Voto: 4024/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime militar de maus tratos (art. 213 do CPM). Denúncia de suposta prática de 

tortura praticada por Sargento do Batalhão de Engenharia – BEC contra recrutas, quando da prestação 
de serviço militar obrigatório.  Informações de que recruta teve um parada Cardiorrespiratória, devido a 
um “castigo” imposto pelo Sargento, que o obrigou a ficar de joelhos, com todo seu aparato de roupas  
em uma mochila e mais quatro litros de água, com os braços erguidos, até que o pelotão se pusesse em 
forma. Revisão de declínio de atribuições  (Enunciado nº 32 - 2ª Câmara). Crime efetivamente militar. 
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 Militar.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

019.Processo:1.30.019.000036/2005-12 Voto: 4000/2013 Origem: PRM-TERESÓPOLIS/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possíveis crimes de falsidade ideológica (CP, art. 299) e falsificação 

de documento público (CP, art. 297). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Existência de 
ação penal que apura os mesmos fatos na Justiça Estadual. Solicitação do Procurador da República 
oficiante de remessa dos autos à Justiça Estadual para análise conjunta dos autos. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

020.Processo:1.00.000.006633/2013-07 Voto: 3998/2013 Origem: PRM-FOZ DO IGUAÇU/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime eleitoral,  consistente em eventual prática de captação ilícita de 

sufrágio (Lei  nº  9.504/97,  art.  299) e possível  crime de ameaça (CP,  art.  147).  Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Fato que caracteriza possível crime eleitoral, conexo com o de ameaça. 
Ocorrendo crime eleitoral e comuns conexos, a competência para o processamento e julgamento de 
ambos é da Justiça Eleitoral (35, II, do Código Eleitoral) e, consequentemente, da atribuição do Ministério 
Público Eleitoral. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral, remetendo-se 
os autos ao Procurador Regional Eleitoral.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

021.Processo:1.34.004.000503/2013-34 Voto: 4026/2013 Origem: PRM-CAMPINAS/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível estelionato praticado pela internet em detrimento de particular (CP, art. 171). 

Compra de mercadoria sem o recebimento do produto. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

022.Processo:1.30.017.000205/2013-44 Voto: 4008/2013 Origem: PRM-SÃO J. DO MERITI/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de ofício encaminhado pela Prefeitura da Cidade do 

Rio  de Janeiro,  noticiando a falsificação de declarações de óbito,  que foram registradas  em vários 
cartórios daquele município. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Notícia de possível 
falsificação de certidões, não havendo informações acerca do eventual uso de referidos documentos 
junto a entidades federais. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do  Parquet 
federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

023.Processo:1.00.000.006540/2013-74 Voto: 4021/2013 Origem: PRM-FOZ DO IGUAÇU/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Denúncia de possível crime de homicídio praticado por particular (CP, art. 121) 

contra particular. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

024.Processo:1.22.002.000266/2012-61 Voto: 3993/2013 Origem: PRM-UBERABA/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  notitia  criminis apresentada  por  empresa  relatando  a 

ocorrências de supostos atos de improbidade e crimes praticados por Desembargador de Tribunal de 
Justiça, Juiz de Direito, Administrador Judicial e por empresas privadas. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93,  art.  62-IV).  Representados  (Magistrados)  com  foro  por  prerrogativa  de  função.  Pedido  do 
noticiante  de  arquivamento  desta  notitia  criminis,  em  razão  do  envio  de  Reclamação  disciplinar  ao 
Conselho Nacional de Justiça para prévia apuração administrativa. A atribuição para emitir um juízo de 
valor  sobre a ocorrência de crime praticado por Desembargador de Tribunal  de Justiça e possíveis 
coautores  é  reservada  ao  Procurador-Geral  da  República.  Arquivamento  que  se  recebe  como 
remessa/declínio ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 105-I, a, da Constituição.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
025.Processo:1.26.001.000028/2013-06 Voto: 3956/2013 Origem: PRM – POLO PETROLINA/JUAZEIRO

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. 1) Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Descumprimento de interdição e embargo impostos a obra de construção civil por 
Auditor-Fiscal  do  Trabalho.  Para  a  configuração  do  delito  de  desobediência,  não  basta  o  não 
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cumprimento de uma ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que inexista a previsão de 
sanção específica  em caso  de seu descumprimento.  Verificada a previsão de multa  e  ausência  de 
prejuízo a terceiros (CLT, art. 161 § 4º). Atipicidade. Homologação do arquivamento. 2) Crime de perigo 
para a vida ou saúde de outrem (CP, art. 132). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª 
Câmara). Tipo penal que não se inclui entre os crimes praticados contra a organização do trabalho, de 
competência da Justiça Federal. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
026.Processo:1.26.003.000027/2013-33 Voto: 3535/2013 Origem: PR/PE

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65, art. 4º-i). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Suposto retardamento indevido do cumprimento de 
alvará de soltura. Diligências. Detento que se encontrava preso por outro crime. Ausência de constrição 
ilegítima  da  liberdade.  Evidente  ausência  de  dolo  do  responsável  no  estabelecimento  prisional. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

027.Processo:1.16.000.000778/2013-26 Voto: 3662/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de Informação. Crime de furto (CP, art. 155) de bem da Universidade Federal de Brasília – UNB. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de diligências e perícia no local dos fatos.  
Ausência de elementos mínimos da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

028.Processo:1.33.005.000415/2012-89 Voto: 3879/2013 Origem: PRM - JOINVILLE/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de informação. Crime de moeda falsa (colocar em circulação – CP, art. 289, § 1º). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Cédula falsa recebida no comércio. Posterior identificação da 
falsidade. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência de diligências capazes de 
modificar  o  panorama probatório  atual.  Homologação do  arquivamento.  O  Procurador  da  República 
oficiante deve comunicar o fato e remeter a cédula falsa para a Coordenadoria Geral de Fiscalização 
Fazendária da Polícia Federal, que institui base de dados sobre moeda falsa.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

029.Processo:1.28.000.000496/2013-16 Voto: 3810/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças  de  informação.  Sonegação  de  contribuição  previdenciária  (art.  337-A,  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários.  
Natureza material do delito. Após o trânsito em julgado na esfera administrativa, por imposição legal, a 
Autoridade Fiscal deverá oferecer a representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de justa 
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

030.Processo:1.17.000.001900/2012-63 Voto: 3811/2013 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Sonegação de tributos (Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Ciência à Delegacia da Receita Federal. Inexistência de constituição definitiva 
dos créditos tributários. Natureza material do delito. Súmula Vinculante nº 24 do STF. Após o trânsito em 
julgado  na  esfera  administrativa,  por  imposição  legal,  a  Autoridade  Fiscal  deverá  oferecer  a 
representação fiscal para fins penais ao MPF. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

031.Processo:1.17.000.000269/2013-66 Voto: 3358/2013 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98,  art.  54).  Revisão  de 
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arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Vazamento  de  rede  de  esgoto  municipal  em período  chuvoso. 
Comunicação  à  companhia  de  saneamento.  Imediata  reparação.  Ausência  de  elementos  mínimos  de 
materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

032.Processo:1.28.000.000230/2013-65 Voto: 3752/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de Informação. Crime de responsabilidade de ex-prefeito. Possível desvio ou aplicação indevida 

de verbas públicas federais (DL nº 201/67, art. 1º-III). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).  
Convênio realizado em 1998. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva 
estatal  (CP,  art.  109-IV).  Ausência  de indícios de apropriação ou utilização de recursos em proveito 
próprio ou alheio, capazes de caracterizar os crimes definidos nos incisos I e II do artigo 1º do DL nº  
201/67. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

033.Processo:1.36.001.000012/2013-49 Voto: 3536/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de informação.  Convênio. Ex-prefeito. Repasse de verbas públicas federais  à municipalidade. 

Crime de responsabilidade de ex-prefeito, definido no artigo 1º, inciso VII, do DL nº 201/67. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de prestação de contas relativa ao exercício de 1999. 
Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107-IV).  Prescrição  (CP,  art.  109-IV).  Ausência  de  indícios  de 
apropriação ou utilização de recursos em proveito próprio ou alheio, capazes de caracterizar os crimes 
definidos nos incisos I e II do DL nº 201/67. Homologado o arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas 
atribuições. Homologação do arquivamento na esfera criminal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

034.Processo:1.21.002.000019/2013-83 Voto: 3663/2013 Origem: PRM – TRÊS LAGOAS/MS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Supostos  crimes  de  desobediência  (art.  330  do  CP)  ou  de 

prevaricação (CP, art. 319) atribuídos a servidores públicos da Polícia Civil do Estado do Paraná. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Não atendimento de requisições do Ministério Público Federal  
a respeito do banco de dados de investigados em procedimentos administrativos em curso no âmbito da 
Procuradoria da República em Três Lagoas/MS. Alegada inviolabilidade do sigilo de dados, salvo para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal (CF, art. 5º-XII). Verificada a recusa, o ofício 
foi direcionado à Delegacia-Geral da Polícia Civil. Esclarecimento do ocorrido. Informações pretendidas 
que  serviriam  para  instruir  investigações  criminais,  embora  os  ofícios  anteriores  reportavam-se  a 
procedimentos  administrativos.  Pronto  atendimento  das  requisições.  Evidente  ausência  de  dolo  na 
conduta dos policiais civis. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

035.Processo:1.26.001.000068/2013-40 Voto: 3958/2013 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de benefício previdenciário após a morte da segurada 
em  11/01/2002,  totalizando  o  montante  original  de  R$  4.380,00.  Benefício  previdenciário  recebido 
indevidamente até 06/10/2003 (competência 09/2003). 1) Morte do investigado, em 29/08/2003, filho da 
segurada, principal suspeito pelo recebimento indevidos de 19 parcelas,  ou seja,  até a competência 
07/2003. Certidão de óbito juntada aos autos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-I). 2) Ausência de 
indícios de autoria em relação às competências 08 e 09/2003. Inexistência de diligências capazes de 
modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

036.Processo:1.29.011.000069/2013-63 Voto: 3751/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de Informação. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º-II). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62, IV). Movimentações bancárias irregulares em desfavor de correntista da Caixa Econômica 
Federal. Informações relevantes inseridas na Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas e serão 
analisadas  e  tratadas  pelo  Grupo  Permanente  de  Análise  do  Projeto  Tentáculos,  constituindo  nova 
investigação policial. Recomendação nº 01, da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. Aplicação 
do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

037.Processo:1.35.000.000545/2013-78 Voto: 3878/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de informação. Notícia recebida via internet. Relação das modalidades de fraudes mais comuns 

praticadas na rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos 
relatados de forma resumida, vaga e genérica que não apresenta nenhuma conduta ilícita em concreto a 
ser  apurada.  Ausência  de  elementos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  criminal.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

038.Processo:1.23.003.000176/2008-47 Voto: 3748/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças de Informação. Crimes ambientais (Lei nº 9.605/98, artigos 46, parágrafo único; 50 e 60). Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos ocorridos em 2007. Pena máxima cominada de 1 (um)  
ano de detenção. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, 
art. 109-V). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

039.Processo:1.25.000.001018/2013-27 Voto: 3957/2013 Origem: PR/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças  de  Informação.  Crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  praticado  contra  o  SENAC.  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento de salários sem a correspondente prestação de 
serviços. Fato ocorrido até janeiro de 1998. Extinção de punibilidade  (CP, art.  107-IV). Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

040.Processo:1.19.000.000353/2013-13 Voto: 3749/2013 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Procedimento administrativo. Falsificação de documento público (CP, art. 293). DARF's ideologicamente 

falsas apresentados à Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima 
cominada de 8 (oito) anos de reclusão. Fato ocorrido em 1995. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). 
Prescrição (CP, art. 109-III). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

041.Processo:1.29.015.000109/2013-37 Voto: 3539/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Procedimento administrativo. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Possível fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurada falecida em 
27/05/1994.  Saques indevidos  efetuados até  31/08/1994.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

042.Processo:1.29.015.000111/2013-14 Voto: 3541/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Procedimento administrativo. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Possível fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurado falecido em 
28/02/1999.  Saques indevidos  efetuados até  31/09/1999.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

043.Processo:1.30.017.000248/2012-49 Voto: 3859/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  existência  de  emissora  de  radiodifusão  clandestina.  Revisão  de 

arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Missão  policial  realizada  no  local.  Não  constatação  da 
materialidade  delitiva.  Ausência  de  elementos  mínimos  justificadores  do  prosseguimento  das 
investigações. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
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Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

044.Processo:1.30.019.000006/2013-16 Voto: 4029/2013 Origem: PRM-TERESÓPIS/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203 do 

CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Não caracterização. Informações da 
Auditora Fiscal e dos funcionários da empresa de que não há violação de direitos trabalhistas. Ausência 
de crime. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

045.Processo:1.19.000.001671/2012-11 Voto: 4027/2013 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de ofício da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural  e 

Biocombustíveis – ANP, dando conta que uma empresa deixou de cumprir notificação para apresentar 
Livros de Movimentação de Combustíveis – LMC's.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62-IV). 
Somente os livros não foram apresentados à ANP, pois as notas fiscais solicitadas foram entregues à 
referida  agência.  O  descumprimento  de  notificação  da  ANP  para  apresentar  Livros  Registro  de 
Movimentação de Combustíveis – LMC e notas fiscais corresponde a infração administrativa prevista no 
art. 3º, IV e XVI, da Lei nº 9.847/99, apenada com multa. Atipicidade criminal da conduta. Homologação 
do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

046.Processo:1.26.005.000080/2012-33 Voto: 4025/2013 Origem: PRM-GUARANHUNS/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  para  apurar  denúncia  de  suposta  compra  de  mercadorias  sem 

emissão de nota fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º-V). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 
Diligências.  Não  constatação.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  conduta  ilícita  que  justifiquem  o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

047.Processo:1.23.002.000135/2013-28 Voto: 4023/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição 

financeira em concurso formal com o de estelionato.  Lei nº 7.492/86,  art.  19; CP, art.  171, § 2º, III.  
Expediente instaurado a partir de representação formulada pelo Banco da Amazônia – BASA, narrando a 
existência  de  conduta  criminosa  no  âmbito  de  financiamento  rural  vinculado  ao  FNO  -  Fundo 
Constitucional  de  Financiamento  do  Norte.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  
Financiamento rural celebrado entre o BASA e produtor rural, que obteve perante a instituição bancária o  
valor de R$ 2.471,95, com vencimento final previsto para 10/2008, tendo por objeto o plantio de 2ha de 
feijão.  Inadimplência  do  mutuário.  Falta  de laudo de vistoria  a  demonstrar  aplicação do crédito  em 
finalidade diversa da contratada. Expedição de ofício ao BASA para que fosse encaminhada ao MPF 
cópia  de  documentos  relacionados  ao  financiamento.  Envio  apenas  de  dossiê  administrativo, 
desacompanhado de laudos técnicos de vistoria na área de plantio após o inadimplemento. Constatação 
de  que  o  representado  é  devedor  do  referido  financiamento,  tendo  fundamentado,  verbalmente,  o 
inadimplemento pela ausência de safra. Carência de documentação apta a comprovar a existência de 
crime ou mesmo de questão coletiva a ser apurada pelo Ministério Público Federal. Materialidade delitiva 
não evidenciada. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

048.Processo:1.30.005.000259/2012-68 Voto: 4022/2013 Origem: PRM-SÃO GONÇALO/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento investigatório criminal.  Suposto crime de prevaricação (CP,  art.  319),  praticado por  Policial  

Rodoviário  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Ausência  de 
retardamento, omissão ou prática de ato de ofício contra disposição expressa de lei. Inexistência do elemento 
subjetivo do tipo, alusivo ao “interesse ou sentimento pessoal”. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

049.Processo:1.29.016.000040/2013-31 Voto: 4020/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), consistente em informar no 

10



formulário do Educacenso 2012 a profissão de professor, quando na verdade se exerce a função de 
monitor. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93-IV). Esclarecimentos. No caso, não houve tentativa de 
alterar a verdade acerca de fato juridicamente relevante, burlando o censo educacional realizado no ano 
de 2012, mas tão somente preencher o formulário de acordo com a situação faticamente apresentada na 
escola. Ausência de crime. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

050.Processo:1.21.002.000023/2013-41 Voto: 4019/2013 Origem: PRM-TRÊS LAGOAS/MS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes ambientais previstos na Lei 9.605/98. Funcionamento de empresa 

sem inscrição no Cadastro Técnico Federal (Lei nº 6.938/81, art. 17 - inc. II da). Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62-IV). Infração meramente administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de providências a 
serem tomadas no âmbito do MPF sob a ótica criminal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

051.Processo:1.16.000.000883/2013-65 Voto: 4009/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de dano contra o patrimônio, ocorrido em obra situada no Setor 

Noroeste  em  Brasília/DF,  supostamente  praticamento  por  indígenas  (CP,  art.  163).  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Em razão do tumulto não foi possível a identificação 
das pessoas que causaram o dano. Inexistência de outras diligências cabíveis aptas a possibilitar a 
identificação dos responsáveis. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

052.Processo:1.11.000.001639/2010-53 Voto: 4007/2013 Origem: PR/AL
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito policial civil. Possível crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Malversação de verbas  

públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o Fundo Nacional da Educação – FNDE e 
município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Não constatação de irregularidades. Prestação 
de contas aprovadas. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

053.Processo:1.14.004.000047/2011-53 Voto: 4006/2013 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito civil público. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito (art. 1º- V do Decreto-Lei n° 

201/67). Ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por Lei. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62-IV). Fatos ocorridos nos anos de 2003 e 2004. Considerando que a pena máxima cominada ao 
crime é de 3 (três)  anos de detenção,  verifica-se a ocorrência  da prescrição da pretensão punitiva 
estatal, nos termos do art. 109, IV do Código Penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

054.Processo:1.17.002.000052/2013-36 Voto: 4005/2013 Origem: PRM-COLATINA/ES 
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Representação contendo informações confusas,  não sendo possível  chegar a 

nenhuma  conclusão  sobre  o  ocorrido.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV)  Ofício 
encaminhado ao noticiante para que tornasse clara a denúncia. Informações da EBCT de que, após três 
tentativas infrutíferas, não foi possível entregar a correspondência. Impossibilidade de aferir o objeto da 
representação. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

055.Processo:1.15.000.001013/2013-41 Voto: 4004/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de  

benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Último 
saque indevido efetuado em agosto/1997. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III), já que decorridos mais de 12 (doze) 
anos dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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056.Processo:1.00.000.004619/2013-61 Voto: 4003/2013 Origem: PRM-ANÁPOLIS/GO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Relatório de Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel. Possível crime 

de trabalho escravo (CP, art.  149).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Encontradas 
irregularidades trabalhistas. Adoção de medidas necessárias à regularização. Inexistência de evidências 
hábeis a possibilitar o enquadramento típico penal do fato. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

057.Processo:1.36.000.000982/2012-73 Voto: 4001/2013 Origem: PR/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Possíveis  crimes  de  corrupção  passiva  (CP,  art.  317,  §  2º)  e 

prevaricação (CP, art. 319). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Notícia de que policiais 
federais não teriam realizado revista em carros que poderiam estar transportando dinheiro que serviria 
pra a compra de votos na campanha eleitoral do ano de 2012 no município de Palmas/TO. Diligências. 
Grupo  de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  da  Procuradoria  da  República  no  Tocantins  – 
GCEAP/TO. Ausência de indícios quer do crime de prevaricação, pois não levanta a hipótese de que 
algum agente público tenha retardado ou deixado de pratica  ato  de ofício  para satisfazer  interesse 
pessoal; quer de prevaricação, por não haver solicitação ou recebimento de vantagem indevida para não 
dar andamento ao processo. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

058.Processo:1.36.000.000906/2004-58 Voto: 3999/2013 Origem: PR/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito Civil Público instaurado na Procuradoria da República em Tocantins com objetivo de apurar 

irregularidades  no  preenchimento  dos  requisitos  aptos  à  situação  de  regularidade  do  Fundo  de 
Previdência Social do Município de Palmas – PREVPALMAS, perante o Sistema de Informações dos 
Regimes  Públicos  de  Previdência  Social  –  CADPREV,  no  mês  de  agosto  de  2004.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Irregularidades sanadas. Desnecessidade de prosseguimento do 
feito. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

059.Processo:1.29.006.000013/2013-88 Voto: 3996/2013 Origem: PRM-FOZ DO IGUAÇU/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299), praticado perante servidores 

da Receita Federal, consistente em preencher Declaração de Bagagem Acompanhada com a indicação 
de que não estaria trazendo bens sujeitos a proibições ou restrições, quando na verdade estava portando 
drogas (crack) no interior do veículo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93-IV). No caso o crime de 
falsidade estaria na linha de consumação do crime de tráfico de drogas, uma vez que para importar as 
drogas é elementar que o indivíduo não declarasse que estava portando. O processo pelo crime de 
tráfico de drogas já tramita perante a Justiça Estadual (processo nº 023.2120.003933-7), pois não ficou 
comprovada a internacionalidade da conduta. Impossibilidade fática de produção probatória. Ausência de 
justa causa para a continuidade das investigações. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

060.Processo:1.17.002.000045/2013-34 Voto: 3995/2013 Origem: PRM-
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo instaurado a partir de notícia relatando suposto crime de sonegação fiscal 

(Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Notícia desprovida de 
elementos  mínimos  necessários  à  deflagração  de  persecução penal.  Impossibilidade  de  localizar  o 
endereço do noticiante para obtenção de maiores informações sobre a ocorrência do suposto ilícito 
penal.  Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  para  dar  prosseguimento  as  investigações. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

061.Processo:0003838-72.2012.4.05.8400 Voto: 3994/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de fraude em arrematação judicial (CP, art. 358). Arrematante que 

não procedeu ao depósito da quantia no prazo estipulado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62-IV). Não constatação de conduta delituosa. Mero inadimplemento civil, que ensejou a anulação da 
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arrematação.  Inexistência  de evidências  hábeis  a  possibilitar  o  enquadramento típico  penal  do fato. 
Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
062.Processo:1.26.000.000514/2013-26 Voto: 3812/2013 Origem: PR/PE
063.Processo:1.26.000.000547/2013-76 Voto: 4010/2013 Origem: PR/PE
064.Processo:1.26.000.000575/2013-93 Voto: 3754/2013 Origem: PR/PE

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Peças de informação desmembradas de procedimento instaurado para 

instrumentalizar a adoção de providências com relação aos veículos apreendidos sob a guarda da Polícia  
Federal e da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).  
Existência de procedimento individualizado para cada veículo. Caso em que o veículo objeto do pedido de 
alienação  antecipada  encontra-se  vinculado  à  Justiça  Estadual.  Ciência  do  Ministério  Público  Estadual. 
Efetiva provocação ao Judiciário para a adoção das providências adequadas à correta destinação do veículo  
apreendido. Procedimento que se encontra desprovido de objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

065.Processo:1.00.000.006756/2013-30 Voto: 4032/2013 Origem: PRM-CAMPO GRANDE/MS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Controle externo da atividade policial. Relatório de Inspeção nos Inquéritos 

Policiais vinculados ao 4º Ofício da PR/MS, no primeiro trimestre de 2013, encaminhado à 2ª Câmara 
para ciência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências devidamente empreendidas 
pelo MPF. Esgotamento do objeto do Procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

VOTOS-VISTAS
066.Processo:1.30.008.000047/2013-31 Voto:3459/2013 Origem: PRM/RESENDE / RJ

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:59/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art. 56 
da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância perigosa,  
sem autorização do órgão ambiental competente (transporte interestadual de 27.400 Kg de enxofre).
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente e 
combate à poluição em qualquer de suas formas (CF,  art.  23,  VI).  No entanto,  no que se refere à 
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal Federal (ACO 1780, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior 
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Tribunal de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

067.Processo:1.30.008.000044/2013-06 Voto: 3458/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:58/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente e 
combate à poluição em qualquer de suas formas (CF,  art.  23,  VI).  No entanto,  no que se refere à 
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal Federal (ACO 1780, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior 
Tribunal de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

068.Processo:1.30.008.000052/2013-44 Voto:3457/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:57/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente e 
combate à poluição em qualquer de suas formas (CF,  art.  23,  VI).  No entanto,  no que se refere à 
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
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tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal Federal (ACO 1780, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior 
Tribunal de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

069.Processo:1.30.008.000107/2013-16 Voto:3310/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:56/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente e 
combate à poluição em qualquer de suas formas (CF,  art.  23,  VI).  No entanto,  no que se refere à 
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal Federal (ACO 1780, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior 
Tribunal de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

070.Processo:1.30.008.000112/2013-29 Voto:3456/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:55/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
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56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente e 
combate à poluição em qualquer de suas formas (CF,  art.  23,  VI).  No entanto,  no que se refere à 
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal Federal (ACO 1780, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior 
Tribunal de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

071.Processo:1.34.010.000112/2013-31 Voto: 3195/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:54/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente e 
combate à poluição em qualquer de suas formas (CF,  art.  23,  VI).  No entanto,  no que se refere à 
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a 
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal Federal (ACO 1780, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior 
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Tribunal de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

072.Processo:1.30.001.000177/2013-34 Voto: 429/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:53/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  IRREGULARIDADES  EM  LICITAÇÃO  CONDUZIDA  PELA 

ADMINISTRAÇÃO  MILITAR  (CPM,  ART.  308).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N.  32  –  2ª 
CCR/MPF). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1.  Peças  de  informação  instauradas  para  apurar  irregularidades  relativas  a  sobrepreço  e 
superfaturamento na contratação de serviços de locação de bens móveis, destinados a equipar as vilas 
olímpicas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, no âmbito dos V Jogos Militares.
2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.
3. O crime em questão - atribuído principalmente a general, coronéis e tenente das Forças Armadas - é 
classificado como crime militar em sentido impróprio, pois previsto tanto na legislação castrense (CPM, 
art. 308), quanto na legislação penal comum (CP, art. 317), e tem por objeto jurídico tutelado ofendido o  
patrimônio público sujeito à administração militar. 
4. Competência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal, nos termos do art. 9º, inc. III, “a”, do 
Código Penal  Militar.  Neste sentido já  decidiu o  STF em casos semelhantes  ao dos autos  (HC 114309, 
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013; HC 113162, Relator(a): 
Min.  LUIZ  FUX,  Primeira  Turma,  julgado  em  16/04/2013;  HC  109574,  Relator(a):  Min.  DIAS  TOFFOLI, 
Primeira Turma, julgado em 20/11/2012; HC 84735, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 
17/05/2005; HC 82142, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2002).
5. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Decisão :Acolhido por maioria o voto da Relatora. Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da 
votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

073.Processo:TRE-SP-IP-0000506-10.2012.6.26.0038 Voto:3008/2013 Origem: JE/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:52/2013
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (CE, ART. 350). 

PROMOTOR ELEITORAL: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO ELEITORAL (CPP, 
ART.  28,  C/C  A  LC  N.  75/93,  ART.  62,  IV).  INFORMAÇÕES  SUBMETIDAS  A  POSTERIOR 
AVERIGUAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  AFASTADA.  AUSÊNCIA  DE 
POTENCIALIDADE LESIVA. PRECEDENTES. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar eventual crime de falsidade ideológica eleitoral 
(CE,  art.  350),  por  ter  o investigado oferecido,  perante a Justiça Eleitoral,  declaração de bens com 
informações diversas da que deveria constar.
2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento por entender que “o implicado não omitiu a 
propriedade de outros imóveis 'para fins eleitorais', pois a inexistência de tais bens não era condição para 
ser realizado o registro de sua candidatura”. O Juiz Eleitoral, no entanto, não homologou o arquivamento 
e remeteu os autos, via Procuradoria Regional Eleitoral, a esta 2ª Câmara.
3. Assiste razão ao Promotor Eleitoral, data venia. A caracterização do delito de falsidade ideológica exige 
que  o  documento  no  qual  conste  a  informação  falsa  tenha  sido  “preparado  para  provar,  por  seu 
conteúdo,  um  fato  juridicamente  relevante”,  de  modo  que  o  fato  de  estarem  as  afirmações  nele 
constantes submetidas à posterior averiguação afasta a possibilidade de ocorrer a falsidade intelectual 
(STF, HC 85976, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ 24.2.2006).
4. Ademais, ainda que se pudesse considerar a declaração de bens apresentada por ocasião do registro 
de candidatura à  Justiça  Eleitoral  prova suficiente  das informações nela  constantes,  haveria  de ser 
afastada a ocorrência de potencial lesividade ao bem jurídico especificamente tutelado pelo art. 350 do 
Código  Eleitoral, qual seja, a fé pública e a autenticidade dos documentos relacionados ao processo 
eleitoral, dado serem as informações constantes em tal título irrelevantes para o processo eleitoral em si 
(REspe 12.799/S, Rel, Min. Eduardo Alckmin, DJ de 19.9.97). 
5.  Para  caracterização  do  crime  do  art.  350  do  Código  Eleitoral,  eventual  resultado  naturalístico  é 
indiferente para sua consumação - crime formal -, mas imperiosa é a demonstração da potencialidade 
lesiva da conduta omissiva, com finalidade  eleitoral (TSE – Agravo Regimental em Recurso Especial 
Eleitoral - 28422 SP , Rel. Joaquim Barbosa, DJ: 12/09/2008). Ausência de justa causa.
6. Insistência no arquivamento.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do arquivamento. Vencido o Dr. José Bonifácio 
Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

074.Processo:1.34.004.001066/2012-95 Voto:51/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
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Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:51/2013
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. EVENTUAIS CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (CP, ART. 273, §§ 1º-A 

E 1º-B, I) E MEIO AMBIENTE (LEI 9.605/98). PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE QÚIMICOS DE 
ALTA TOXIDADE  SEM AUTORIZAÇÃO  DOS  ÓRGÃOS  COMPETENTES.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO 
(ENUNCIADO  N.  32  –  2ª  CCR/MPF).  INEXISTÊNCIA DE  INDÍCIOS  DE  LESÃO  DIRETA A BEM, 
SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar suposto crime contra a saúde pública (CP,  
art. 273, §§ 1º-A e 1º-B, I) e possível dano ao meio ambiente (Lei 9.605/98), em razão da produção e  
comercialização de químicos de alta toxidade, por empresas do ramo de biotecnologia, sem autorização 
dos órgãos competentes.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual, por entender, em síntese, que a conduta investigada não acarreta lesão à ANVISA, tampouco à 
União ou qualquer de suas entidades autárquicas ou fundacionais.
3.  Não  há,  data  venia,  atribuição  do  Parquet federal  para  investigar  a  fabricação,  o  depósito  e  a 
distribuição de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais sem registro na Agência Nacional de 
Vigilância  Sanitária  –  ANVISA,  quando  inexistentes  indícios  da  procedência  internacional  do 
medicamento, como no caso dos autos ((CC 95.721/SP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 30/09/2010); (CC Nº 
121.582 – PR; 01/08/2012)).
4. Quanto ao crime ambiental, tem-se que a área florestal objeto da conduta ilícita não pertence à União 
ou a qualquer de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério Público Federal para a persecução penal.
5. Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :A 2ª  Câmara  decidiu,  por  maioria,  pela  homologação do declínio  de atribuições.  Vencido o  Relator. 
Redigirá o voto vencedor o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação  a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen.

075.Processo:1.36.000.000019/2013-71 Voto: 1512/2013 Origem: PR/TO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 50/2013
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  CONTRA A ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  (CP,  ART.  203). 

REVISÃO  DE  DECLINIO  (ENUNCIADO  N.  32  –  2ª  CCR).  INEXISTÊNCIA DE  ELEMENTOS  QUE 
POSSAM JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109, INC. VI). ATRIBUIÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime previsto no artigo 203 
do Código Penal, consistente no não recolhimento mensal do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS, bem como na frustração de outros direitos trabalhistas, como jornada excessiva de técnicos em 
radiologia, não pagamento de férias e décimo terceiro salário.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual 
por entender que as condutas não ultrapassam a esfera individual de cada empregado.
3. A Constituição Federal determina a competência da Justiça Federal para julgar e processar os crimes 
contra  a  organização  do  trabalho (CF,  art.  109,  inc.  VI).  No entanto,  a  expressão  “crimes  contra  a 
organização do trabalho” prevista neste dispositivo constitucional não abarca a conduta ora em apuração, 
pois  não  há  indícios  do  cometimento  de  ato  atentatório  'ao  sistema  de  órgãos  e  instituições  com 
atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores' nem da prática de crime de redução à 
condição à análoga de escravo (CP, art. 149) ou de qualquer outro delito capaz de afetar a dignidade 
humana. Precedentes do STF ((RE 90042, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 
05/10/1979,  DJ  05-10-1979,  EMENT  VOL-01147-02  PP-00635  RTJ  VOL-00094-03  PP-01218);  (RE 
398041, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2006, DJe-241 DIVULG 
18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-09 PP-02007 RTJ VOL-00209-02 PP-00869); (ACO 
1492, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 22/06/2010, publicado em DJe-116 DIVULG 24/06/2010 
PUBLIC  25/06/2010))  e  do  STJ  ((CC  108.867/SP,  TERCEIRA  SEÇÃO,  DJe  19/04/2010);  (CC 
113.428/MG, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 01/02/2011)). Atribuição do Ministério Público Estadual.
4. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :A 2ª  Câmara decidiu,  por  maioria,  pela não homologação do declínio.  Vencido o Dr.  José Bonifácio 
Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

076.Processo:1.29.018.000313/2012-47 Voto:1197/2013 Origem: PRM/ERECHIM-RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:49/2013
Ementa :VOTO-VISTA. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE ROUBO E/OU FURTO ATRIBUÍDO A INDÍGENAS 

(CP, ART. 155, E/OU 157). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 33 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA DE 
INTERESSE  FEDERAL.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL.
1. Trata-se  de peças de informação instauradas para apurar  crimes de roubo (CP, art. 157) e/ou furto 
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(CP, art. 155), praticados por indígenas.
2. O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, por 
entender que a situação dos autos não é apta a atrair a competência federal.
3.  A Constituição Federal  dispõe que compete à Justiça Federal  processar e julgar  a disputa sobre 
direitos  indígenas (CF,  art.  109,  inc.  XI),  nestes  se  incluindo  a organização social  dos  índios,  seus 
costumes,  direitos  originários  sobre  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  suas  línguas,  crenças  e 
tradições, com fundamento no art. 231 da CF/88 (CC 105045/AM, 1ª SEÇÃO, DJe 01/07/2009).
4. No caso dos autos, inexiste disputa sobre referidos direitos ou sobre terras indígenas, o que afasta a  
competência da Justiça Federal.
5. Sobre o tema, registre-se a orientação da 2ª Turma do STF (RHC 85737, DJe-152 29-11-2007) no 
sentido de que “o deslocamento da competência para a Justiça Federal”, nestes casos, “somente ocorre 
quando o processo versar sobre questões diretamente ligadas à cultura indígena e ao direito sobre suas 
terras”. Na mesma linha de entendimento, os seguintes precedentes: RE 419528, Tribunal Pleno, julgado 
em 03/08/2006, DJ 09-03-2007; HC 81827, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 
23-08-2002; RE 282169, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 04-05-2001; RE 263010, 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 10-11-2000.
6. Por fim, cabe enfatizar que o STJ, de modo mais abrangente, sumulou a orientação no sentido de que 
“compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime em que o indígena figure como autor ou 
vítima” (Súmula 140).
7. Desta forma, assiste razão o Procurador da República oficiante, data venia.
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :A 2ª  Câmara decidiu,  por  maioria,  pela não homologação do declínio.  Vencido o Dr.  José Bonifácio 
Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

077.Processo:SR/DPF/PA-INQ-00012/2012 Voto:14/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto:48/2013
Ementa :VOTO-VISTA. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ROUBO ATRIBUÍDO A INDÍGENAS (CP, ART. 157, 

§2º, I E II). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 33 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA DE INTERESSE 
FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de roubo mediante ameaça 
e concurso de pessoas atribuído a indígenas pertencentes à etnia Tembé (CP, art. 157, §2º, I e II).
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por  
entender que, no caso, inexiste interesse federal a justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
3.  A Constituição Federal  dispõe que compete à Justiça Federal  processar e julgar  a disputa sobre 
direitos  indígenas (CF,  art.  109,  inc.  XI),  nestes  se  incluindo a organização  social  dos  índios,  seus 
costumes,  direitos  originários  sobre  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  suas  línguas,  crenças  e 
tradições, com fundamento no art. 231 da CF/88 (CC 105045/AM, 1ª SEÇÃO, DJe 01/07/2009).
4. No caso dos autos, inexiste disputa sobre referidos direitos ou sobre terras indígenas, o que afasta a 
competência da Justiça Federal.
5. Sobre o tema, registre-se a orientação da 2ª Turma do STF (RHC 85737, DJe-152 29-11-2007) no 
sentido de que “o deslocamento da competência para a Justiça Federal”, nestes casos, “somente ocorre 
quando o processo versar sobre questões diretamente ligadas à cultura indígena e ao direito sobre suas 
terras”. Na mesma linha de entendimento, os seguintes precedentes: RE 419528, Tribunal Pleno, julgado 
em 03/08/2006, DJ 09-03-2007; HC 81827, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 
23-08-2002; RE 282169, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ 04-05-2001; RE 263010, 
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 10-11-2000.
6. Por fim, cabe enfatizar que o STJ, de modo mais abrangente, sumulou a orientação no sentido de que 
“compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime em que o indígena figure como autor ou 
vítima” (Súmula 140).
7. Desta forma, assiste razão à Procuradora da República oficiante, data venia.
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :A 2ª  Câmara decidiu,  por  maioria,  pela não homologação do declínio.  Vencido o Dr.  José Bonifácio 
Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

078.Processo:1.20.000.000835/2012-63 Voto: 828/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Voto-Vista Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 47/2013
Ementa :Acompanho  o  voto  do  relator,  nos  termos  da  ementa  que  se  segue:”PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO. 

PROTESTOS DE ÍNDIOS QUE, NO MÊS DE MAIO DE 2012, PERMANECERAM, POR CERCA DE 15 
(QUINZE) DIAS, ACAMPADOS EM FRENTE AO PRÉDIO DA FUNAI DE BARRA DO GARÇAS/MT. 
1. Denúncia formulada por pessoa, que preferiu não se identificar, integrante de grupo de filantrópicos 
que apoiam os indígenas em suas artes, versando sobre: (1) abandono e negligência com os povos 
indígenas e (2)  abuso de poder atribuído a Delegado de Polícia  Federal  da Delegacia  de Barra  do 
Garças/MT, que estaria se recusando a investigar os fatos levados ao seu conhecimento pelo denunciante,  
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que teria sido ameaçado pelo mesmo Delegado de ser indiciado por invasão ao prédio da Funai. 
2. Sem realizar uma única diligência, o Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do 
caso, fundamentado na frase: “em face da não verificação de ilícito penal”.
3. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. Manifestação da 6ª CCR. Parecer antropológico no sentido 
de que o acampamento de membros da comunidade indígena em frente ao prédio da Funai em Barra do  
Garça/MT é uma manifestação dos Xavantes “por ações sociais, notadamente na área da assistência”, 
revelando “a necessidade desses indígenas de serem ouvidos pelas autoridades e respeitados em seus 
pleitos e reivindicações”. 
4. Não homologação do arquivamento. Devolução dos autos ao Procurador da República oficiante para 
que realize atos de investigação com a finalidade de apurar a prática de eventual abandono e negligência 
por  parte  de  servidores  da  Funai  para  com  a  comunidade  Xavante  de  Barra  do  Garças/MT  (Lei 
6001/1973, arts. 47 a 54 e 59, combinado com o art. 136 do CP) e, ainda, a eventual prática do crime de 
prevaricação  (CP,  art.  319)  por  parte  de  Delegado  da  Delegacia  da  Polícia  Federal  de  Barra  do 
Garças/MT. Quanto ao possível crime de ameaça (CP, art. 147), prejudicada sua investigação, em face 
da ausência de representação do ofendido. ”

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
079.Processo:JFCE/LN-0000132-71.2013.4.05.8101-PEAARQ Voto:3942/2013 Origem: JF/CE

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO JUDICIALIZADA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, 

ART. 168-A). MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA 
DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). INAPLICABILIDADE AOS CRIMES 
CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1.  Em  relação  aos  crimes  em  detrimento  da  Previdência  Social,  a  aplicação  do  princípio  da 
insignificância, entre outros critérios, deve observar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que 
não é possível se verificar quando se trata de delito que atinja um bem jurídico de caráter supraindividual,  
qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou sua subsistência financeira.
2.  Assim,  considerando  que  a  conduta  ora  apuração  foi  praticada  com  o  especial  fim  de  suprimir  
contribuições  previdenciárias,  não  se  aplica  o  referido  princípio.  Precedentes  do  STF  (HC 110124, 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012;  Habeas Corpus nº 98.021, 
STF,  1ª  Turma,  Relator  Ministro Ricardo Lewandowski,  julgado em 22.06.2010, publicado no DJ em 
13.08.2010; Habeas Corpus 100.938, STF, 1ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 
22.06.2010, publicado no DJ em 13.08.2010)).
3. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

080.Processo:JF/CE-0011946-54.2011.4.05.8100-INQ (IPL 093/2011) Voto:3941/2013 Origem: JF/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL  JUDICIALIZADO.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  (CP,  ART.  168-A,  §  1º).  MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). 
ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 11.960/2009. EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO PARA 
FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado com o fim de apurar a ocorrência do crime de apropriação 
indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A,  §1º),  figurando  como  investigados  os  gestores  da  Câmara 
Municipal de Chorozinho/CE.
2.  O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito,  levando em consideração que 
alguns débitos apurados foram liquidados e outros incluídos no parcelamento especial da Lei nº 11.960/09.
3.  O Magistrado  processante,  por  sua  vez,  indeferiu  o  pedido  em relação  aos  delitos  vinculados  a 
créditos parcelados, sob o fundamento de que o parcelamento do débito tributário antes do recebimento 
da denúncia implica tão somente na suspensão da pretensão punitiva estatal.
4. Ocorre que o fato de o crédito estar devidamente incluído no regime especial de parcelamento deve 
ser  equiparado  ao  pagamento,  para  fins  de  extinção  da  punibilidade,  tendo  em  vista  que  o  débito  
existente será inexoravelmente quitado ao longo do tempo. Eventual inadimplência, decorrente da falta 
de  pagamento  na  data  do  vencimento,  será  sanada  por  meio  da  retenção  direta  do  Fundo  de 
Participação dos Municípios (FPM), conforme estabelece o art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/05.
5. Insistência no pedido de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

081.Processo:JF/MRE-0002215-44.2012.4.01.3821-NOTCRI Voto:3944/2013 Origem: JF/MG
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Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇA INFORMATIVA JUDICIALIZADA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI N. 8.137, ART. 

1º, I E IV). MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC Nº 
75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SV 24/STF. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.  Trata-se de peças informativas instauradas para apurar  a  ocorrência dos crimes contra  a ordem 
tributária, previstos no art. 1º, I e IV, da Lei n. 8.137/90, atribuídos, em tese, a dois investigados.
2. Um dos investigados teria se utilizado, nos anos-calendários 2003 e 2004, de recibos supostamente 
inidôneos fornecidos pelo outro investigado – este na qualidade de profissional da área de psicologia -,  
no intuito de reduzir a base de cálculo para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física, fato que 
gerou em desfavor daquele o débito no valor de R$6.269,33.
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, fundado em informação da Receita 
Federal no sentido de que o investigado que apresentou o recibo inidôneo procedeu ao pagamento do 
débito tributário. O Juiz Federal, no entanto, discordou da promoção de arquivamento em relação ao 
profissional liberal, ao fundamento de que este também não teria declarado a importância recebida do 
investigado cuja extinção de punibilidade foi reconhecida em razão do pagamento do débito.
4.  É  certo  que  o  profissional  de  psicologia  investigado  pode  ter  deixado  de  informar  rendimentos 
auferidos do seu paciente, o que, em tese, caracteriza o crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/90.
5.  Contudo,  não  há  nos  autos  registros  de  que  haja  crédito  tributário  devidamente  constituído  em 
desfavor  desse  investigado,  o  que  evidencia  ausência  de  justa  causa  para  prosseguimento  da 
persecução penal,  conforme orientação do Enunciado n.  24 da Súmula Vinculante  do STF (Não se 
tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes 
do lançamento definitivo do tributo).
6. Insistência no arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

082.Processo:0006219-06.2013.4.02.5101 Voto: 3914/2013 Origem: 1ª VF RIO DE JANEIRO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, §3º). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO  (LC  N.  75/93,  ART.  62,  IV).  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  OU  VIRTUAL. 
INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 28 DESTA 2ª CCR. SÚMULA 438 DO STJ. PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. A pena máxima para o crime ora em apuração é de 5 (cinco) anos, aumentada de 1/3 (um terço),  
prescrevendo em 12 (doze) anos,  nos termos do art.  109,  inc.  III,  do CP. Os fatos ocorreram entre  
outubro e dezembro de 2001. Aplicação do Enunciado nº 28 desta 2ª CCR: “Inadmissível o reconhecimento 
da extinção da punibilidade pela  prescrição,  considerando a pena em perspectiva,  por  ferir  os  primados 
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.”
2. Súmula 438 do STJ: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva 
com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
3.  Não homologação do arquivamento  e  designação de  outro  membro  do MPF para  prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

083.Processo:0004865-42.2012.4.01.3311 Voto: 3916/2013 Origem: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ITABUNA/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :NQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (LEI Nº 8.137/90, ART. 1, II). REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO  (LC  N.  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  PARCELAMENTO  DO  DÉBITO  TRIBUTÁRIO. 
SOBRESTAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
1.  Trata-se  de inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  ocorrência  do crime de sonegação fiscal,  
previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento,  por  entender  que  a  adesão da 
investigada em programa de parcelamento do débito tributário afasta justa causa para o prosseguimento 
da persecução penal.
3. De acordo com a legislação de regência, a parcelamento do débito tributário ocasiona a suspensão da 
pretensão punitiva do Estado, ou seja,  não extingue a punibilidade. Esta ocorrerá apenas quando o 
investigado efetuar o pagamento integral  dos débitos oriundos de tributos,  inclusive acessórios,  que 
tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Aplicação do § 4º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996,  
cuja a redação foi determinada pela Lei nº 12.382/2011.
4. Ressalte-se, ainda, a incidência do Enunciado nº 19 desta 2ª Câmara: “A suspensão da pretensão 
punitiva com base no parcelamento do débito tributário através dos programas denominados REFIS e 
PAES não é causa para arquivamento do procedimento investigatório criminal ou do inquérito policial;  
mas sim, para sobrestamento da investigação, com comunicação à Câmara,  independentemente de 
remessa  dos  autos,  devendo  estes  permanecerem  acautelados,  para  eventual  prosseguimento  da 
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persecução penal, na hipótese de descumprimento do acordo, ou arquivamento formal, na hipótese de 
cumprimento do mesmo.” 
5.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Parquet  Federal  para 
acompanhar  o  pagamento integral  do parcelamento  e,  em caso  de  descumprimento,  prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

084.Processo:JF/PR/CMOU-5001688-25.2013.4.04.7010-AP Voto: 4091/2013 Origem: JF/PR
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :AÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO (CP, ART. 157). MPF: ARQUIVAMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA 

DE JUSTA CAUSA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, 
INC. IV). EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
1. Trata-se de cópia de ação penal em que se apuram os crimes previstos nos arts. 157, 304 e 334, §1º, 
'b', do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-lei n. 399/68; art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 
10.826/03, c/c o art. 29, caput, do Código Penal; e art. 183 da Lei n. 9.472/97.
2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em desfavor dos acusados pela prática dos 
crimes previstos nos arts. 334, §1º, 'b', do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-lei n. 399/68 e do 
art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/03, nos termos do art. 29, do Código Penal. Quanto aos 
demais delitos nos quais os réus foram indiciados pela autoridade policial (CP, arts. 157 e 304; e Lei n.  
9.472/97,  art.  183),  o  Parquet  federal  promoveu  o  arquivamento.  O  magistrado  discordou  do 
encerramento das investigações apenas quanto ao crime de roubo (CP, art. 157), e remeteu os autos a 
esta 2ª CCR, com fundamento no art. 28 do CPP.
3. Assiste razão ao magistrado,  data venia,  pois o contexto probatório dos autos denota que o veículo 
(caminhão) utilizado pelos investigados e que continha em sua carroceria mercadorias contrabandeadas 
(275.100 maços de cigarros importados de origem paraguaia) teria sido objeto de roubo pelos condutores 
horas antes da apreensão destes, segundo relatos de testemunha.
4. Embora inexistentes provas concretas sobre o cometimento do crime de roubo, registre-se que a 
presença de indícios de sua autoria e materialidade delitivas justifica o prosseguimento da persecução 
penal, sobretudo em razão do princípio in dubio pro societate, que deve prevalecer neste estágio inicial 
das investigações. Arquivamento prematuro.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para oferecer a denúncia. Antes, contudo, 
faculte-se ao Procurador da República oficiante a oportunidade de prosseguir na persecução, se assim 
entender pertinente.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
085.Processo:DPF/ATM/PA-00144/2012-INQ Voto:3940/2013 Origem: PRM - REDENÇÃO/PA

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  EMISSÃO  DE  ATPF's 

FALSIFICADAS PARA LASTREAR TRANSPORTE DE MADEIRA ( CP, ART. 297; e LEI 9.605/98, ART. 
46,  PARÁGRAFO  ÚNICO).  INDETERMINADO  O  LOCAL  DE  EMISSÃO  DAS  ATPF's  FALSAS. 
ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR SUSCITANTE. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência dos crimes de emissão e de ATPF's 
falsificadas.
2. Quando a investigação se restringe ao delito de falsificação de documento, este se consuma no local 
onde ocorreu a falsificação. Precedente do STJ (CC 28979/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, 
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2001, DJ 18/02/2002, p. 230).
3. No entanto, muito embora as ATPF's indiquem os municípios onde supostamente foram falsificadas e 
emitidas, tal informação não se mostra segura para fins de definição da competência, visto que está 
contida em documentos que tiveram comprovada a sua falsidade.
4. Neste caso, havendo dúvidas quanto ao local da falsificação e emissão dos documentos falsificados, 
aplica-se o entendimento STJ no sentido de que cabe à Justiça Federal, com jurisdição no município da 
sede  da  empresa,  processar  e  julgar  o  crime  em  questão  (CC  103758/PA,  Rel.  Ministra  MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 21/08/2009).
5.  Assim,  desconhecido  o  lugar  da  falsificação  e  emissão  dos  documentos  falsificados,  a  sede  da 
empresa envolvida deve ser considerada para fins de definição de competência criminal para processo e 
julgamento do delito, bem como para o estabelecimento da atribuição do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.
6. Conhecimento do conflito negativo de atribuições, para declarar a atribuição para prosseguir na persecução 
penal ao Procurador da República suscitante, na Procuradoria da República no Município Redenção/PA.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

086.Processo:DPF/SP-INQ-0061/4201-2 
(300.2012.2012.001229-1)

Voto:3943/2013 Origem: PRM-ANGRA DOS REIS/RJ

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (LC Nº 75/93, ART. 62-VII). CRIME 

DE ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE PÚBLICA (CP, ART. 171, § 3º). CONSUMAÇÃO DO DELITO: 
MOMENTO EM QUE A VANTAGEM TORNOU-SE DISPONÍVEL AO INFRATOR.  TRAMITAÇÃO DO 
INQUÉRITO POLICIAL QUE DEVE OCORRER NO LOCAL EM QUE A APURAÇÃO DOS FATOS E A 
COLHEITA DAS PROVAS INICIAIS SEJAM FACILITADAS.
1. O inquérito policial foi instaurado a partir de notícia crime encaminhada pela Caixa Econômica Federal, 
narrando a ocorrência de crime de estelionato, tipificado no art. 171, § 3º, do Código Penal, tendo em 
vista o saque indevido de valores de conta corrente mantida em agência de Angra dos Reis/RJ, por meio 
da apresentação de cheque fraudado, em agência localizada em São Paulo/SP.
2. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. Aplicação do art. 62, VII, 
da LC nº 75/93.
3. Nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal, a competência jurisdicional é determinada, em 
regra, pelo lugar em que se consuma a infração.
4. Embora a tramitação do inquérito policial não esteja necessariamente vinculada ao local da infração, 
tal medida traduz notórios benefícios à persecução penal, otimizando a apuração dos fatos e facilitando a 
colheita das provas iniciais.
5.  O crime de estelionato consuma-se no momento e  no lugar  em que o agente obtém o proveito  
correspondente ao prejuízo alheio. Precedentes do STJ (CC 200801128949, ARNALDO ESTEVES LIMA, 
STJ  -  TERCEIRA  SEÇÃO,  DJE  DATA:23/09/2009;  CC  47.682/SP,  Rel.  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2005, DJ 29/06/2005).
6. No caso, a consumação do crime ocorreu na ocasião do saque indevido dos valores, na agência da CEF 
em São Paulo/SP, local em que deve prosseguir a persecução criminal, em atenção ao princípio da eficiência.
7.  Voto  pelo  conhecimento  do  presente  conflito  de  atribuição,  e,  no  mérito,  por  sua  procedência, 
deliberando-se  que  a  atribuição  para  prosseguir  na  persecução  penal  pertence  à  Procuradoria  da 
República no Estado de São Paulo.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

087.Processo:1.30.008.000082/2013-51 Voto: 3407/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente (transporte interestadual de 30.500l (trinta mil  
e quinhentos litros) de sulfato de alumínio ferroso).
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente  
e combate à poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI). No entanto, no que se refere à  
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a  
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal  Federal  (ACO 1780,  Relator(a):  Min.  LUIZ FUX,  julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
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DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior Tribunal 
de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após o voto do Relator, pediu vista a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. O Dr. Oswaldo José Barbosa 
Silva aguarda para proferir voto.

088.Processo:1.30.008.000075/2013-59 Voto: 3410/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente (transporte de combustível).
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente  
e combate à poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI). No entanto, no que se refere à  
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a  
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal  Federal  (ACO 1780,  Relator(a):  Min.  LUIZ FUX,  julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior Tribunal 
de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após o voto do Relator, pediu vista a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. O Dr. Oswaldo José Barbosa 
Silva aguarda para proferir voto.

089.Processo:1.30.008.000084/2013-40 Voto:3687/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente (transporte interestadual de 12.352 m³ (doze 
mil, trezentos e cinquenta e dois metros cúbicos) de argônio líquido.
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente  
e combate à poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI). No entanto, no que se refere à  
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
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5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a  
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal  Federal  (ACO 1780,  Relator(a):  Min.  LUIZ FUX,  julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior Tribunal 
de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após o voto do Relator, pediu vista a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. O Dr. Oswaldo José Barbosa 
Silva aguarda para proferir voto.

090.Processo:1.30.008.000065/2013-13 Voto:3409/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente (transporte interestadual de 15.940 kg (quinze 
mil, novecentos e quarenta quilos) de soda cáustica).
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente  
e combate à poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI). No entanto, no que se refere à  
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a  
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal  Federal  (ACO 1780,  Relator(a):  Min.  LUIZ FUX,  julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior Tribunal 
de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após o voto do Relator, pediu vista a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. O Dr. Oswaldo José Barbosa 
Silva aguarda para proferir voto.

091.Processo:1.30.008.000055/2013-88 Voto:3408/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  N.  9.605/98,  ART.  56).  TRANSPORTE  DE 
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SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª CCR/MPF). AUSÊNCIA 
DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime ambiental previsto no art.  
56 da Lei n. 9.605/98, em decorrência do exercício de atividade de transporte de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente (transporte interestadual de 25.740 kg (vinte e 
cinco mil, setecentos e quarenta quilos) de butadieno ).
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente  
e combate à poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23, VI). No entanto, no que se refere à  
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal 
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas 
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si  
só, não atraí a competência da Justiça Federal.
4. Tais afirmações estão em sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça 
(CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 05/11/2010).
5. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, versando sobre o 
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se 
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a  
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
6. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto  
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC 
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/06/2012).
7.  Ausência  da  hipótese  prevista  no  art.  109,  V,  da  Constituição,  pois,  não  obstante  o  Brasil  seja 
signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos  Trasnfronteiriços  de  Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional, requisito outro 
cumulativo e necessário à aplicação de referido dispositivo.
8.  Sobre  a  necessidade  de  cumulação  desses  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional e 
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109, V, da CF/88, já se manifestaram o Supremo 
Tribunal  Federal  (ACO 1780,  Relator(a):  Min.  LUIZ FUX,  julgado em 16/04/2013, publicado em DJe-074 
DIVULG 19/04/2013 PUBLIC 22/04/2013; HC 86289, RICARDO LEWANDOWSKI, STF) e o Superior Tribunal 
de Justiça (CC n. 121.431/SE, a Terceira Seção, julgado em 11/04/2012, DJe 07/05/2012).
9. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
10. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após o voto do Relator, pediu vista a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. O Dr. Oswaldo José Barbosa 
Silva aguarda para proferir voto.

092.Processo:1.29.016.000081/2011-66 Voto: 3915/2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CIRMINAL.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA 

PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE  AOS  CRIMES  CONTRA  A  PREVIDÊNCIA  SOCIAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1.  Em  relação  aos  crimes  em  detrimento  da  Previdência  Social,  a  aplicação  do  princípio  da 
insignificância, entre outros critérios, deve observar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, o que 
não  é  possível  se  verificar  quando  se  trata  de  delito  que  atinja  um  bem  jurídico  de  caráter 
supraindividual, qual seja, o patrimônio da Previdência Social ou sua subsistência financeira.
2.  Assim,  considerando  que  a  conduta  ora  apuração  foi  praticada  com  o  especial  fim  de  suprimir 
contribuições  previdenciárias,  não  se  aplica  o  referido  princípio.  Precedentes  do  STF  (HC 110124, 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012; Habeas Corpus nº 98.021, 
STF, 1ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski,  julgado em 22.06.2010, publicado no DJ em 
13.08.2010; Habeas Corpus 100.938, STF, 1ª Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 
22.06.2010, publicado no DJ em 13.08.2010)).
3. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

093.Processo:1.16.000.000668/2013-64 Voto: 3946/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  FATOS  NOVOS 

RELACIONADOS A OUTROS FATOS QUE JÁ SÃO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO 
PROCURADOR SUSCITADO. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas a partir do desmembramento das Peças de Informação 
n. 1.00.000.014769/2012-00, estas autuadas na Procuradoria-Geral da República, após a lavratura , em 
24/09/2012, de termo relativo ao depoimento que revelou, em tese, fatos novos ao chamado esquema do 
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“Mensalão”.
2.  Consta  dos  autos  que  o  Procurador-Geral  da  República  remeteu  as  Peças  de  Informação  n. 
1.00.000.014769/2012-00 à Procuradoria da República em Minas Gerais, ao fundamento de que tramita 
na PRMG “procedimento, desmembrado do Inquérito nº 2474 por decisão do eminente Ministro Joaquim 
Barbosa, tendo por objeto fatos que, não incluídos na Ação Penal n.º 470, resultaram das apurações  
feitas do chamado esquema do mensalão”.
3.  O  Procurador  da  República  na  PRMG,  no  entanto,  declinou  de  suas  atribuições  à  PRDF,  ao 
fundamento de que os fatos, se ocorreram, “o foram em Brasília/DF”.
4.  Na  PRDF,  tendo  em  vista  a  multiplicidade  de  temas  abordados  pelo  depoente,  realizou-se  o 
desdobramento dos eventos em oito fatos considerados autônomos e não conexões. 
5.  Nas presentes peças de informação,  investiga-se apenas um destes fatos,  qual  seja,  a  possível  
simulação  de  empréstimos,  com  a  concordância  do  ex-Presidente  da  República,  junto  a  instituição 
financeiras,  formalmente contratados por  empresas  ligadas ao depoente,  mas em real  benefício  de 
partido político em que filiado aquela autoridade.
6.  O Procurador  da República na PRDF,  a  quem foram distribuídas  as presentes  peças  de informação, 
manifestando-se contrário ao declínio promovido pelo Procurador da República na PRMG, suscitou conflito de 
atribuições,  por  entender que os fatos ora em apuração possuem estrita correlação com o 'esquema do  
Mensalão', cujos aspectos remanescentes encontram-se sob investigação no Estado de Minas Gerais.
7. Assiste razão ao Procurador da República suscitante, data venia, pois os fatos objeto de investigação 
nas presentes peças de informação possuem estrita correlação com a matéria fática que é objeto do 
inquérito policial judicializado e distribuído sob o n. 49459-32.2012.4.01.38 à 4ª Vara Federal da Seção 
Judiciária  de  Minas  Gerais,  cujo  objeto  corresponde  a  questões  remanescentes  do  'esquema  do 
Mensalão' que não foram investigadas em um primeiro momento.
8.  Ressalte-se  que  referido  inquérito  decorre  do  desmembrado  do  Inquérito  nº  2.474-MG/STF,  por 
decisão do Ministro Relator, tendo por objeto fatos que, não incluídos na Ação Penal n.º 470, resultaram 
das apurações feitas do chamado 'esquema do Mensalão'.
9.  Conhecimento  do  conflito  negativo  de  atribuições,  para  declarar  a  atribuição  para  prosseguir  na 
persecução penal ao Procurador da República suscitado, na Procuradoria da República no Estado de 
Minas Gerais.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
094.Processo:1.30.019.000013/2013-18 Voto: 3948/2013 Origem: PRM – TERESÓPOLIS / RJ

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual crime de estelionato contra idoso (CP, art. 171). 

Revisão  de declínio  (Enunciado nº 32 -  2ª  CCR).  Crime praticado contra  particular.  Inexistência  de 
indícios de lesão a bem, serviço ou interesse da União ou de quaisquer de suas entidades. Ausência de 
elementos capazes de justificar  a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

095.Processo:1.30.001.001026/2012-12 Voto: 3917/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir  de notícia anônima veiculada pelo sistema 'digi-denúncia', 

relatando violenta  atuação da Guarda Municipal  do Rio  de Janeiro  na retirada de manifestante  que 
protestava na entrada da sede de emissora de televisão. Recebimento da promoção de arquivamento 
como declínio de atribuições (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de indícios de lesão a bem,  
serviço ou interesse da União ou de quaisquer de suas entidades. Ausência de elementos capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

096.Processo:1.34.043.000016/2013-13 Voto: 3919 /2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar  eventual desídia  por  parte  de policiais  militares,  ante 

comunicação de contravenção penal de perturbação do sossego alheio. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32 - 2ª CCR/MPF). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Ausência de elementos 
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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097.Processo:1.34.001.002232/2013-81 Voto: 3920 /2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :  Peças de informação instauradas a partir de notícia crime ofertada por meio do canal eletrônico “digi-

denúncia”, dando conta da ocorrência de eventuais crimes contra a honra e de falsidade ideológica (CP, 
arts. 139 e 299). O noticiante relata que um indivíduo desconhecido teria criado falso perfil no site de 
bate papo da UOL, utilizando-se de sua foto e seus dados pessoais. Revisão de declínio (Enunciado nº 
32 desta 2ª CCR). Crime praticado contra particular. Inexistência de indícios de lesão a bem, serviço ou 
interesse da União ou de quaisquer de suas entidades.  Ausência de elementos capazes de justificar a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

098.Processo:1.18.000.000379/2013-91 Voto: 3921/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de representação encaminhada por meio do Digi-Denúncia 

para apurar a ocorrência dos delitos de incitação ao crime (CP, art. 286) e de fabricação de artefato 
incendiário (Lei n. 10.826/2003), praticados por apresentadores de programa de TV. Os investigados 
teriam manufaturado e acionado artefato incendiário, conhecido como “coquetel molotov”, chegando a 
incitar telespectadores para que fizessem seu próprio artefato. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR/MPF). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência  de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

099.Processo:1.29.016.000027/2013-82 Voto: 4033/2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia veiculada pelo sistema 'digi-denúncia', para apurar o 

crime de estelionato (CP, art. 171). Representação particular noticiando a compra de mercadoria pela 
internet  sem  a  devida  entrega  do  produto.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF). 
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

100.Processo:1.34.001.002011/2013-11 Voto: 3925 /2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia veiculada pelo sistema 'digi-denúncia', para apurar o 

crime de estelionato (CP, art.  171). O noticiante relata ter realizado, através da internet, empréstimo 
financeiro, mediante depósito prévio, sem que fosse concretizada a liberação do dinheiro.  Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Crime praticado contra particular.  Inexistência de elementos 
que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas  entidades autárquicas  ou 
empresas  públicas (CF,  art.  109,  IV).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a 
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

101.Processo:1.34.006.000119/2013-11 Voto: 3926 /2013 Origem: PRM – GUARULHOS /SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de representação encaminhada por meio do Digi-Denúncia 

para  apurar  supostas  irregularidades  que,  em  tese,  podem  configurar  ilícitos  penais,  envolvendo 
associação  privada,  em  prejuízo  de  seus  associados.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª 
CCR/MPF). Associação com personalidade jurídica de direito privado. Inexistência de elementos que 
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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102.Processo:1.34.001.001838/2013-08 Voto: 3927/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia veiculada pelo sistema 'digi-denúncia', para apurar o 

crime de estelionato (CP, art. 171). Representação particular noticiando a compra de mercadoria pela 
internet  sem  a  devida  entrega  do  produto.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF). 
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

103.Processo:1.34.001.002214/2013-08 Voto: 3928/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia veiculada pelo sistema 'digi-denúncia', para apurar o 

crime de estelionato (CP, art. 171). Relata o representante que no intuito de adquirir um aparelho celular,  
anunciado  em  site  de  comércio  eletrônico,  forneceu  dados  pessoais  e  de  conta  bancária  de  sua 
titularidade para realização do cadastro. Oferta supostamente fraudulenta, anunciada com o aparente fim 
de promover a captação de dados bancários para posterior obtenção de vantagem indevida. Revisão de 
declínio  (Enunciado  nº  32 -  2ª  CCR/MPF).  Inexistência  de elementos  que  denotem ofensa  a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, 
IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

104.Processo:1.34.043.000043/2012-05 Voto: 3929/2013 Origem: PRM – OSASCO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Relatora 
p/acórdão

:Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge Voto: 60/2013

Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS ASSEGURADOS 
POR LEI TRABALHISTA (CP,  ART.  203).  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32 –  2ª  CCR) 
MALGRADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É 
FEDERAL.  O  ARTIGO  109-VI,  PRIMEIRA  PARTE,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  NÃO  PREVÊ 
RESSALVAS.  COMPETÊNCIA  FEDERAL  PARA TODOS  OS  CASOS  QUE  ENVOLVAM  DELITOS 
CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. A competência para julgar todos os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal. Não 
cabe  distinguir  onde  a  primeira  parte  do  inciso  VI  do  artigo  109  da  atual  Constituição  não  o  faz. 
Necessidade de revisão dos precedentes.
2. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do declínio de atribuições. Vencido o Relator. 
Redigirá o voto vencedor a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina  
Fonseca Frischeisen.

105.Processo:1.34.001.002529/2013-47 Voto: 3930/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia crime ofertada por meio do canal eletrônico “digi-

denúncia”, dando conta da ocorrência de eventual crime de falsa identidade (CP, arts. 307). O noticiante  
relata que indivíduo desconhecido teria criado falso perfil em rede social, utilizando-se de seus dados 
pessoais  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  desta  2ª  CCR).  Crime  praticado  contra  particular. 
Inexistência  de  indícios  de  lesão  a  bem,  serviço  ou  interesse  da  União  ou  de  quaisquer  de  suas 
entidades. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

106.Processo:  1.30.001.002190/2013-28 Voto: 3931/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento instaurado para apurar crime de uso de selo ou sinal público falsificado em detrimento de 

Junta Comercial (CP, art. 296, §1º, inc. I). Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). As Juntas 
Comerciais  são  órgãos  ou  autarquias  criadas  por  lei  estadual  e  mantidas  orçamentariamente  pelo 
Estado-membro com quadro de pessoal próprio. Administrativamente são vinculadas e subordinadas ao 
governo  da  unidade  federativa  em  que  se  encontram,  situação  que  justifica  o  reconhecimento  da 
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competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que são interessadas. O crime 
de uso de documento falso ora em apuração não ofende qualquer bem, serviço ou interesse da União ou 
de qualquer de suas entidades (CF, art. 109, inc. IV). Precedentes do STJ (CC 119.576/BA, 3ª SEÇÃO, 
DJe 21/06/2012); (CC 81.261/BA, 3ª SEÇÃO, DJe 16/03/2009). Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencida a Dra. Raquel 
Elias Ferreira Dodge. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

107.Processo:1.23.002.000202/2013-12 Voto: 3932 /2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de furto (CP, art.  155) ocorrido nas dependência de Prefeitura. 

Subtração de documentação referente a procedimentos licitatórios realizados pelo Município, concluídos 
e em tramitação, cujos recursos são de origem federal. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). 
Não constatada apropriação ou desvio de recursos da União ou mesmo de envolvimento de agentes 
públicos federais. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV). Ausência de elementos de 
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

108.Processo:1.13.000.000737/2013-41 Voto: 3933/2013 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para apurar eventual crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93. 

Frustrar o caráter competitivo de procedimento licitatório, destinado a aquisição de hardware e software,  
realizado por sociedade de economia mista, de capital fechado, com controle acionário do Governo do 
Estado do Amazonas. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR/MPF). Ausência de malversação 
de recursos federais  que justifique o interesse da União.  Não há indícios de ofensa a bem, serviço ou 
interesse da União ou de qualquer de suas entidades. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

109.Processo:1.16.000.000816/2013-41 Voto: 3934/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo instaurado a partir de ocorrência policial noticiando possível prática de crime 

de  lesão  corporal  (art.  129  do  CP).  Relatam  os  comunicantes,  posteriormente  identificados  como 
militares  das  Forças  Armadas,  terem sido  vítimas  de  lesão  corporal  perpetrada  por  seguranças de 
estabelecimento comercial.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 -  2ª  CCR/MPF).  Militares  fora  de 
serviço.  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas  (CF,  art.  109,  IV).  Ausência  de  elementos  de 
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução penal.  
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Distrito Federal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

110. Processo:1.16.000.000895/2013-90 Voto:3935/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo instaurado a partir de ocorrência policial noticiando possível prática de crime 

de  lesão  corporal  (art.  129  do  CP).  Relata  o  comunicante  que  estava  coletando  imagens  de  uma 
manifestação indígena, quando quatro indivíduos, dentre eles, segurança particular de empreiteiras que 
trabalhavam  no  local,  o  agrediram. Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Crime 
supostamente praticado por particulares contra particular.  Inexistência de elementos que denotem ofensa a 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109,  
IV). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  
para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do Distrito Federal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

111. Processo:1.34.004.000302/2013-37 Voto: 3936/2013 Origem: PRM – CAMPINAS / SP 
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento instaurado para apurar suposto crime de uso de documento falsificado (CP, art.  304). 

Alteração  de  matrícula  de  imóvel  em  Cartório  de  Registro  de  Imóveis,  mediante  apresentação  de 
documentos falsos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). O crime de uso de documento 
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falso ora em apuração, perpetrando em desfavor de órgão do Poder Judiciário Estadual, não ofende 
qualquer bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades (CF, art. 109, inc. IV).  
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

112. Processo:1.27.002.000147/2013-11 Voto: 3989/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar possíveis crimes praticados contra idoso, consistentes na 

apropriação  de  rendimentos  e/ou  retenção  de  cartões  magnéticos  de  contas  bancárias  relativas  a 
benefícios previdenciários (Lei nº 10.741/2003, arts. 102 e 104). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  
2ª CCR). Condutas ilícitas atribuídas a proprietário de empresa privada (supermercado). Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 
ou  empresas  públicas.  Ausência  de  atribuição  do  Parquet federal  para  a  persecução  penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

113. Processo:1.14.000.002683/2012-31 Voto: 3990/2013 Origem: PR/BA
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Eventuais irregularidades na gestão de verbas pela Ordem dos Advogados do 

Brasil  –  Seção da  Bahia.  Revisão de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Fato  que não  induz a 
competência  da  Justiça  Federal,  pois  a  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  -  OAB  não  integra  a 
administração direta ou indireta da União (STF, ADIN nº 3.025-4, Tribunal Pleno, Ministro Eros Grau, DJ: 
29/09/2006). Precedente da 2ª CCR: PI nº 1.30.011.000532/2011-94, Voto nº 6135/2011). Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas 
ou  empresas  públicas.  Ausência  de  atribuição  do  Parquet federal  para  a  persecução  penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

114. Processo:1.34.001.001400/2013-11 Voto: 3992/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir  de ofício  encaminhado pelo  Núcleo de Enfrentamento de 

Tráfico de Pessoas da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, para apurar eventuais crimes de 
rufianismo e tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual (CP, arts. 148 e 231-A). Revisão de 
declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Aparente  oferta  de  serviços  de  prostituição.  Inexistência  de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. Ausência  de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público  Federal  para  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

115. Processo:1.18.000.001054/2012-44 Voto: 3868/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  instaurado  para  apurar  os  crimes  de  falsidade  ideológica  (CP,  art.  299)  e  uso  de 

documento falso (CP, art. 304) em desfavor de Junta Comercial. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 
2a CCR).  As  Juntas  Comerciais  são  órgãos  ou  autarquias  criadas  por  lei  estadual  e  mantidas 
orçamentariamente  pelo  Estado-membro  com  quadro  de  pessoal  próprio.  Administrativamente  são 
vinculadas e subordinadas ao governo da unidade federativa em que se encontram, situação que justifica 
o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar e julgar as causas em que são 
interessadas.  Atividade  registral  tipicamente  estadual  em  que  à  União  só  compete  legislar 
concorrentemente para estabelecer normas gerais apenas, nos termos do art.  24, inc. III,  e § 1º, da 
Constituição. O crime de uso de documento falso ora em apuração não ofende qualquer bem, serviço ou 
interesse da União ou de qualquer de suas entidades (CF, art. 109, inc. IV). Precedentes do STJ (CC 
119.576/BA, 3ª SEÇÃO, DJe 21/06/2012); (CC 81.261/BA, 3ª SEÇÃO, DJe 16/03/2009). Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencida a Dra. Raquel 
Elias Ferreira Dodge. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
116. Processo:1.35.000.001652/2012-32 Voto: 3947/2013 Origem: PR/SE

Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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Ementa :Procedimento administrativo instaurado a partir de notícia anônima para apurar eventuais irregularidades 
atribuídas a Vereador do Município  de Poço Redondo/SE,  consistente em  (i)  ameaça de invasão e 
derrubada de obras da Companhia de desenvolvimento dos Vales do São Francisco (CODEVASF);  (ii) 
cancelamento indevido do fornecimento de água para a população por ordem do Prefeito do citado ente 
Municipal; e (iii)  incêndio provocado no almoxarifado da Prefeitura, sobre o qual recaíam suspeitas de 
eventual  queima  de  arquivo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62,  IV)  e  de  declínio  de 
atribuições (Enunciado n. 32 – 2ª CCR/MPF). Diligências realizadas. 1) Informações apresentadas pelo 
representante  da  CODEVASF  no  sentido  de  que  não  “houve  qualquer  atitude  que  desabonasse  a 
conduta do vereador” investigado. Ausência de indícios de materialidade delitiva em relação à conduta 
atribuída ao vereador. Homologação do arquivamento. 2) O suposto cancelamento do fornecimento de 
água está, em tese,  atribuído a companhia pertencente ao Estado de Sergipe, cuja natureza jurídica é de 
sociedade de economia mista. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio 
de atribuições. 3) Sobre a suposta 'queima de arquivo' ocorrida no incêndio do almoxarifado da Prefeitura,  
tem-se que inexistem elementos que denotem ofensa a bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de  
suas empresas ou entidades autárquicas e fundacionais. Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
117. Processo:1.31.000.000815/2012-17 Voto:3950/2013 Origem: PR/RO

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de documentação encaminhada pela Justiça do Trabalho para 

apurar eventuais crimes de sonegação e de apropriação indébita previdenciárias (CP, arts. 337-A e 168-
A) atribuídos a gestores de sociedade empresária. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). 
Consta  dos  autos  que  as  investigações  relacionadas  ao  crime  de  sonegação  previdenciária  foram 
encerradas, conforme promoção de arquivamento já homologada nos termos da voto de fls. 22/26, com 
fundamento na ausência de crédito  definitivamente constituído.  De outra parte,  quanto ao crime de 
apropriação  indébita  previdenciária,  os  resultados  das  diligências  empreendidas  pelo  Procurador  da 
República oficiante não apontam para a existência de indícios de referido crime, configurando a ausência 
de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

118. Processo:1.14.000.000520/2013-02 Voto:3952/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime previsto na Lei n. 8.666/93. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 

IV). Existência de ação penal em que se apuram os mesmos fatos. Aplicação do princípio ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

119. Processo:1.00.000.006237/2013-71 Voto:3954/2013 Origem: PRM – TRÊS LAGOAS / MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §3º),  mediante  saques 

irregulares de benefício previdenciário durante os 12 meses seguintes ao óbito do titular, ocorrido em 
24/11/2004. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que foram empreendidas 
diligências com o intuito de identificar a autoria delitiva. Constatado que o benefício era retirado mediante 
o uso de cartão magnético, não havendo registros de renovação de senha após o óbito da segurada. 
Tais  circunstâncias,  aliadas  ao  considerável  tempo  transcorrido  desde  a  prática  dos  fatos  (2004),  
impossibilitam  a  realização  de  outras  diligências  aptas  a  identificar  o  responsável  pelos  saques 
indevidos.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  a  permitir  o  prosseguimento  das 
investigações. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

120.Processo:1.00.000.006239/2013-61 Voto: 3953/2013 Origem: PRM – TRÊS LAGOAS / MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §3º),  mediante  saques 

irregulares de benefício previdenciário durante os 5 meses seguintes ao óbito do titular, ocorrido em 
28/11/2002. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que foram empreendidas 
diligências com o intuito de identificar a autoria delitiva. Constatado que o benefício era retirado mediante 
o uso de cartão magnético, não havendo registros de renovação de senha após o óbito da segurada. 
Tais  circunstâncias,  aliadas  ao  considerável  tempo  transcorrido  desde  a  prática  dos  fatos  (2002),  
impossibilitam  a  realização  de  outras  diligências  aptas  a  identificar  o  responsável  pelos  saques 
indevidos.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  a  permitir  o  prosseguimento  das 
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investigações. Homologação de arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 

e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

121.Processo:1.20.000.000980/2007-87 Voto: 3949/2013 Origem: PRM – SINOP / MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  do  Procurador-Geral  da  República,  que 

encaminhou cópia de relatórios de CPIs da Câmara dos Deputados e do Senado Federal relativas ao 
acidente envolvendo o voo 1907, no dia 29/09/2006. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV).  
Inicialmente  o  Ministério  Público  Federal  manifestou-se  nos  seguintes  termos:  “O  assunto  já  foi 
judicializado,  mediante  propositura  de  ação  penal  por  este  órgão  ministerial.  A denúncia  está  bem 
instruída por inquérito policial, que apurou com razoável completude e suficiente clareza o desastre. as 
peças  produzidas  pelas  CPIS nada acrescentam de  novo  ao  quadro  fático-probatório  esboçado no 
processo em curso. Aos invés de promover-se o arquivamento imediato destes autos, convém deixá-los 
acautelados na assessoria deste gabinete, à disposição do órgão ministerial, para eventuais consultas,  
até  mesmo  durante  as  futuras  audiências  judiciais.  Uma  vez  exaurida  a  ação  penal  em  primeira 
instância,  junte-se  cópia  da  sentença  e  arquive-se  este  procedimento”.  Consta  dos  autos  que  em 
primeira instância foram proferidas as sentenças (fls. 134/185), encontrando-se os processos em grau 
de  recurso.  Desta  forma,  considerando  a  existência  de  processos  judiciais  em  que  se  apuram  os 
mesmos fatos e o implemento da condição prevista pelo Procurador da República oficiante (exaurimento 
da ação penal em primeira instância), o arquivamento do presente procedimento é medida que se impõe.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

122.Processo:1.28.200.000019/2006-67 Voto: 3865/2013 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito  Civil  Público  instaurado  para  apurar  eventual  malversação  de verbas  públicas  federais  na 

execução de convênios firmados entre município e o Ministério da Saúde (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Execução dos respectivos objetos. 
Prestação de contas aprovadas. Ausência de evidências de desvio ou apropriação de recursos públicos 
federais.  Irregularidades  administrativas  que  não  configuram  crime.  Inexistência  de  indícios  de 
materialidade  delitiva.  Homologação do  arquivamento  pela  5ª  CCR,  no  âmbito  de  suas  atribuições. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

123.Processo:1.20.000.000920/2008-45 Voto: 3866/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Suposto locupletamento de verbas pública federais por servidor público federal cedido aos quadros do 

município para o exercício de cargo de confiança, com ônus para o cessionário, ante o percebimento 
simultâneo de salários por ambos entes federativos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A 
celeuma gerada refere-se ao reembolso do salário do servidor pelo Município.  Nos termos do disposto 
no art. 93 da lei nº 8.112/90 c/c Decreto nº 4.050/2011, a cessão com ônus não implica no pagamento da 
remuneração do servidor cedido pelo órgão cessionário, mas sim no recebimento da remuneração pelo 
órgão de origem cedente que, posteriormente, tem o encargo de apresentar ao cessionário os valores a 
serem reembolsados. Constatada, na hipótese, a inércia do órgão cedente em apresentar mensalmente 
ao órgão cedido o  valor  a  ser  reembolsado,  tendo-o feito  somente ao final  da cessão  do servidor. 
Propositura de Ação Civil Pública visando promover o ressarcimento ao erário. Procedimento de cessão 
do  servidor  preconizada  em  conformidade  com  os  ditames  da  lei.  Ausência  de  tipicidade  criminal.  
Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

124.Processo:1.29.015.000105/2013-59 Voto: 3869/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS) (CP, art. 171, §3º),  

mediante o saque irregular de benefício previdenciário durante os seis meses seguintes ao óbito do 
titular, ocorrido em 08/06/2002, causando à autarquia previdenciária um prejuízo de R$ 2.382,41 (dois 
mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,  
art. 62, IV). Verifica-se que foram empreendidas diligências com o intuito de identificar a autoria delitiva. 
Constatado que o benefício era retirado mediante o uso de cartão magnético, não havendo registros de 
renovação de  senha após o óbito  do segurado.  Tais  circunstâncias,  aliadas  ao considerável  tempo 
transcorrido desde a prática dos fatos (2002), impossibilitam a realização de outras diligências aptas a 
identificar o responsável pelos saques indevidos.  Ausência de indícios mínimos de autoria delitiva a 
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permitir o prosseguimento das investigações. Homologação de arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 

e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

125.Processo:1.36.000.000198/2013-46 Voto: 3875/2013 Origem: PR/TO 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de fraude à execução (CP, art. 179). Indícios de alienação/desvio 

de bens nomeados à penhora (22 toneladas de carvão) que não puderam ser efetivamente utilizados 
para liquidação de sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Crime de ação 
penal privada, que somente se procede mediante queixa. Ausência de atribuição do Ministério Público 
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

126.Processo:1.30.001.001771/2013-42 Voto: 3871/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS) (CP, art. 171, §3º),  

mediante o saque irregular de benefício previdenciário durante os quatro meses seguintes ao óbito da 
titular, ocorrido em 23/01/2005. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que foram 
empreendidas diligências com o intuito de identificar a autoria delitiva. Constatado que o benefício era 
retirado mediante o uso de cartão magnético, não havendo registros de renovação de senha após o óbito 
da segurada. Tais circunstâncias, aliadas ao considerável tempo transcorrido desde a prática dos fatos 
(2005), impossibilitam a realização de outras diligências aptas a identificar o responsável pelos saques 
indevidos.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  a  permitir  o  prosseguimento  das 
investigações. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

127.Processo:1.35.000.000836/2008-07 Voto: 3873/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar a ocorrência de crime tributário previsto no art. 1º, incisos 

I, II e III da Lei nº 8.137/90. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Diligências na Receita 
Federal. Constatado o pagamento de todos os débitos inscritos e apurados. Incidência do art. 69 da Lei 
n. 11.941/09. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

128.Processo:1.24.000.000542/2013-18 Voto: 3874 /2013 Origem: PR/PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :  Peças de Informação. Suposto crime de furto (CP, art. 155) de bens (dois notebooks) pertencentes à 

instituição federal de ensino superior, destinados ao uso pelos docentes em núcleo de prática jurídica. 
Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências.  Juntada  de  procedimentos 
administrativos  instaurado  pela  instituição.  No  curso  das  investigações,  a  comissão  de  sindicância 
realizou  a  oitiva  de  professores,  servidores  e  prestadores  de  serviços,  bem  como  vistoria  nas 
dependências da universidade. Constatado a inexistência de procedimentos formais para empréstimo, 
utilização e conservação dos equipamentos no âmbito do núcleo de prática jurídica da instituição de 
ensino. Expedição de recomendação a fim de que seja realizado inventário de todos os bens destinados 
ao uso pelos docentes, controle formal das chaves e do acesso, designação de pessoas responsáveis 
pelo controle em cada setor, dentre outras medidas. O contexto probatório dos autos não permite a 
identificação dos responsáveis pelos furtos. Impossibilidade de se realizar diligências aptas a identificar a 
autoria delitiva, sobretudo em razão da ausência de imagens ou testemunhas do fato. Circunstâncias que 
não apontam para perspectiva de êxito no prosseguimento da apuração do ilícito penal. Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

129.Processo:1.30.001.001328/2013-71 Voto: 3876/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS) (CP, art. 171, §3º),  

mediante o saque irregular de benefício previdenciário durante os três meses seguintes ao óbito do 
titular, ocorrido em 25/06/2001. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que foram 
empreendidas diligências com o intuito de identificar a autoria delitiva. Constatado que o benefício era 
retirado mediante o uso de cartão magnético, não havendo registros de renovação de senha após o óbito 
do segurado. Tais circunstâncias, aliadas ao considerável tempo transcorrido desde a prática dos fatos 
(2001), impossibilitam a realização de outras diligências aptas a identificar o responsável pelos saques 
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indevidos.  Ausência  de  indícios  mínimos  de  autoria  delitiva  a  permitir  o  prosseguimento  das 
investigações. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

130.Processo:1.36.001.000064/2013-15 Voto: 3898/2013 Origem: PRM ARAGUAÍNA / TO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  com  o  intuito  de  apresentar  proposta  de  delação  premiada  a 

investigado pela prática do crime de lavagem de dinheiro,  oriundo do tráfico internacional,  objeto de 
inquérito policial que culminou no desmantelamento de organização criminosa. Revisão de arquivamento 
(LC n° 75/93, art. 62, IV). Apresentada a proposta o agente permaneceu inerte durante todo o tempo em 
que lhe foi dado para manifestação. Perda do objeto. Ausência de justa causa para a persecução penal. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

131.Processo:1.25.005.001240/2011-18 Voto: 3899/2013 Origem: PRM – LONDRINA / PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação.  Crime de responsabilidade praticado por  ex-prefeito  municipal  (Decreto-lei  nº 

201/67, art. 1º, III). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Aplicação irregular de recursos  
federais oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar para Creche. Constata-se que os fatos 
ocorreram no ano de 2004. Pena máxima de detenção de 3 (três) anos (Decreto-lei nº 201/67, §1º).  
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.  
IV). Inexistência de indícios do cometimento dos crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, do referido 
decreto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

132.Processo:1.15.000.001017/2013-29 Voto: 3901/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS).  Realização de 

saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art.  62,  inc.  IV).  Fatos  verificados no  período compreendido  entre  abril  a  setembro  de 1997.  Pena 
máxima cominada de 6 (seis)  anos e 8 (oito)  meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva 
estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção 
da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

133.Processo:1.15.000.001023/2013-86 Voto: 3902/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS). Realização de 

saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, inc. IV). Fatos verificados no período compreendido entre setembro a novembro de 1995. Pena 
máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva 
estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção 
da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

134.Processo:1.22.009.000459/2012-52 Voto: 3903 /2013 Origem: PRM – GOVERNANDOR VALADARES / MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação.  Crime de responsabilidade praticado por  ex-prefeito  municipal  (Decreto-lei  nº 

201/67, art. 1º, III). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Aplicação irregular de recursos  
federais oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Constata-se que os 
fatos ocorreram no ano de 2004. Pena máxima de detenção de 3 (três) anos (Decreto-lei nº 201/67, §1º). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.  
IV). Inexistência de indícios do cometimento dos crimes previstos no art. 1º, incisos I e II, do referido 
decreto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

135.Processo:1.29.015.000108/2013-92 Voto: 3904/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS).  Realização de 
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saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art.  62,  inc.  IV).  Fatos  verificados  no  período  compreendido  entre  01.06.1994  a  31.08.1994.  Pena 
máxima cominada de 6 (seis)  anos e 8 (oito)  meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva 
estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção 
da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

136.Processo:1.23.002.000267/2011-98 Voto: 3905/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de peculato ( CP, art.  312). Descontos indevidos em benefício 

previdenciário,  supostamente  praticados  por  funcionários  de  Agência  dos  Correios.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que foram empreendidas diligências junto ao INSS 
com o intuito de identificar eventuais descontos realizados sobre o benefício referido, todavia, a autarquia 
previdenciária  não  logrou  nem sequer  encontrar  benefício  concedido  ao  representante  e/ou  de  sua 
esposa.  Requisitado  ao  representante  que  fornecesse  outros  dados  a  fim  de  dar  continuidade  a 
persecução, este quedou-se inerte. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Inexistência de justa 
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

137.Processo:1.15.000.001009/2013-82 Voto: 3906/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS).  Realização de 

saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, inc. IV). Fatos verificados no período compreendido entre dezembro/1996 a fevereiro/1997. Pena 
máxima cominada de 6 (seis)  anos e 8 (oito)  meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva 
estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção 
da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

138.Processo:1.22.000.000531/2010-60 Voto: 3907/2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito  Civil  Público.  Crime de responsabilidade praticado por  ex-prefeito municipal  (Decreto-lei  nº 

201/67, art. 1º, inc. III). Aplicação indevida de recursos federais oriundos de Convênio firmado com o 
FNDE,  destinados  à  implementação  do  Programa  de  Garantia  de  Renda  Mínima.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Constatada a utilização dos recursos para compra de cestas 
básicas,  finalidade  diversa  da  pactuada.  Conduta  do  ex-gestor  verificada  entre  1999 e 2000.  Pena 
máxima de 3 (três) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV).  
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

139.Processo:1.34.022.000018/2007-02 Voto: 3912/2013 Origem: PRM – JAÚ / SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  n.  8.137/90,  art.  1º).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências junto à Receita Federal. Crédito tributário liquidado. 
Incidência do art. 9º, § 2°, da Lei nº 10.684/2003. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

140.Processo:1.17.002.000035/2013-07 Voto: 3986 /2013 Origem: PRM – COLATINA / ES
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Procedimento  instaurando  a  partir  de  termo  de  declarações 

prestados na PRM-Colatina/ES, dando conta da existência de requerimento protocolado no INSS, em 
12/04/1999, para averbação de período trabalhado para antigo empregador, no qual a declarante alega 
não reconhecer como sua a assinatura aposta. Noticia ainda, o registro de imóveis, de propriedade do 
mesmo  empregador,  em  nome  da  noticiante.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências realizadas junto ao INSS revelaram a existência de pedido de aposentadoria por tempo de 
contribuição,  em  nome  da  declarante,  requerido  em  30/11/2005,  indeferido  por  falta  de  tempo  de 
contribuição. Averbação realizada apenas quanto ao período devidamente comprovado por outras provas 
materiais  (Termo de  abertura  do Livro  de  Registro  de Empregados,  Relação Anual  de  Informações 
Sociais – RAIS, documento de recolhimento de FGTS, confirmando o nome e a data de admissão da 
interessa e documento expedido Cadastro  Geral  de Empregados e Desempregados,  confirmando o 

36



desligamento). Ausência de potencialidade lesiva do documento em epígrafe. Ademais, verifica-se que 
eventual crime tipificado pelo art. 298 do CP encontra-se fulminado pela prescrição (CP, art. 109, inc. III), 
já que decorridos mais de 12 anos, implicando no reconhecimento da extinção da punibilidade (CP, art. 
107, inc. IV). Noutro giro, oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis, constatou-se um único imóvel 
registrado  em  nome  da  representante,  cuja  transmitente  é  sua  genitora.  Ausência  de  indícios  de 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

141.Processo:1.25.000.002344/2012-71 Voto: 3987/2013 Origem: PR/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual rompimento de acordo de colaboração premiada 

efetuado no bojo da Ação Penal nº 2005.70.00.034208-7. Constata-se que o MPF, em alegações finais, 
pleiteou a condenação do investigado pela prática dos crimes previstos nos arts. 4º, 16 e 22, parágrafo 
único, primeira parte e in fine, da Lei nº 7.492/86 em concurso material com os delitos previstos no art. 
1º, incisos V, VI e VII, c/c § 1º, inciso II, § 2º, inciso II e § 4º, da Lei nº 9.613/98, com a diminuição da  
pena em metade, em razão da colaboração premiada, além da perda dos valores bloqueados pela 
Justiça Norte Americana. Sobreveio sentença condenando o investigado pela prática do delito previsto no 
art.  16 da Lei nº 7.492/86, cuja pena foi reduzida pela metade, em razão da delação premiada. Em 
sequência, o Tribunal Regional Federal, ao dar provimento ao Apelo ministerial, reconheceu a prática do 
crime de lavagem de dinheiro, reduzindo a pena pela metade, ante aplicação da delação, o que inclusive 
acarretou  o  reconhecimento  da  prescrição.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Ponderação da questão da delação premiada a favor do réu pelas autoridades judiciárias. Não há que 
falar, na presente hipótese, em inobservância pelo órgão da persecução penal do acordo celebrado, uma 
vez que no Brasil,  o Ministério Público,  titular da ação penal pública,  não detem domínio quanto as 
consequencias da delação, reservando-se ao estado-juiz o controle sobre os benefícios auferíveis pelo 
réu colaborador. A propósito, nas discussoes relativas ao julgamento do habeas corpus nº 90.688-PR, na 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,  o Ministro Marco Aurélio consignou que  “o Ministério 
Público não tem o domínio da delação, quanto as consequencias, quanto aos benefícios dessa mesma 
delação. Quem o tem é o estado-juiz”.  Inexistência de indícios da prática de crime.  Ausência de justa 
causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

142.Processo:1.00.000.004264/2013-18 Voto: 3988/2013 Origem: PRM – SINOP / MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Relatório de Fiscalização do Ministério do Trabalho. Eventual crime de redução à 

condição análoga à de escravo (CP,  art.  149).  Revisão de arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62,  IV).  
Durante a fiscalização, não se constatou indícios de que o trabalhador fosse submetido a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva, nem que laborasse em condições degradantes ou que tivesse sua 
locomoção restringida em razão de  dívida  com o empregador,  conforme Relatório  do Ministério  do 
Trabalho e Emprego. Assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta visando sanar as irregularidades 
trabalhistas evidenciadas. Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

143.Processo:1.00.000.006470/2013-54 Voto: 4031/2013 Origem: PRM TRÊS LAGOAS / MS 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS) (CP, art. 171, §3º),  

mediante o saque irregular de benefício previdenciário após óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC n. 
75/93, art. 62, IV). Constatado que o benefício era retirado mediante o uso de cartão magnético, não havendo 
registros de renovação de senha após o óbito do segurado. Tais circunstâncias, impossibilitam a realização 
de outras diligências aptas a identificar o responsável pelos saques indevidos. Ausência de indícios mínimos 
de autoria delitiva a permitir o prosseguimento das investigações. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
144.Processo:1.00.000.006556/2013-87 Voto: 3937/2013 Origem: PR/RR

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Administrativo.  Controle Externo.  Relatório do Grupo de Controle Externo da Atividade 

Policial da Procuradoria da República no Estado de Roraima, decorrente da inspeção ordinária realizada 
na  sede  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Roraima,  no  dia  6  de  março  de  2013.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
145.Processo:0013041-34.2012.4.01.3400 Voto: 3978/2013 Origem: JF/DF

Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho 
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART.  330).  SUJEITO  ATIVO. 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças de informação em que se apura o crime de desobediência (CP, art. 330), em tese, cometido por  
funcionário público.
2. Arquivamento fundado na tese de que  o crime de desobediência somente pode ser praticado por 
particular. Discordância do Magistrado.
3. O funcionário público pode ser responsabilizado pelo crime de desobediência, desde que a ordem não seja  
dada por seu superior hierárquico, caso em que apenas seria aplicável uma sanção de natureza administrativa, e 
que tenha sido dirigida diretamente à autoridade do ente público responsável por seu atendimento.
4. Se a ordem for judicial, o entendimento supramencionado ganha maior força, pois, “admitir o contrário,  
somente por conta da localização topológica do delito, no corpo do Código Penal, é fazer tábula rasa da  
obrigação  inescusável  do  servidor  de  cumprir  ordem judicial,  gerando,  assim,  descrédito  e  falta  de  
efetividade às decisões judiciais”.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
146.Processo:1.22.000.000728/2013-41 Voto: 3206/2013 Origem: PR/MG

Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL  CRIME  AMBIENTAL  (LEI  9.605/98,  ART.  29:  “MATAR, 

PERSEGUIR, CAÇAR, APANHAR, UTILIZAR ESPÉCIMES DA FAUNA SILVESTRE, NATIVOS OU EM 
ROTA MIGRATÓRIA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
COMPETENTE,  OU  EM  DESACORDO  COM  A OBTIDA”).  APREENSÃO  DE  2  (DUAS)  AVES  EM 
CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. PAPAGAIO-VERDADEIRO 
(AMAZONA AESTIVA). ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO 
(LC 75/93, ART. 62, IV).  INAPLICABILIDADE DO MENCIONADO PRINCÍPIO AO CASO EM APREÇO. 
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime oriunda do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, para apurar suposta prática do crime 
previsto no artigo 29 da Lei 9.605/98, por particular que teria sido flagrado mantendo sob sua guarda, 
sem autorização do órgão ambiental competente, 2 (duas) aves da fauna silvestre nativa (papagaio-
verdadeiro – Amazona Aestiva).
2. De posse da Comunicação de Crime e dos documentos que a acompanham (f. 4/10), o Procurador da 
República oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu, de pronto, o arquivamento do feito, sob o 
manto do princípio da insignificância.
3. A aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra o meio ambiente, reconhecendo-se a 
atipicidade material do fato, deve restringir-se aos casos em que a conduta do agente expresse pequena 
reprovabilidade e irrelevante periculosidade social. Afinal, o bem jurídico tutelado é a proteção ao meio 
ambiente, direito de natureza difusa assegurado pela Constituição Federal, que conferiu especial relevo à 
questão ambiental. 
4. No caso em apreço, em que pese a pouca quantidade de aves apreendida (duas), o fato de elas  
constarem em convenção internacional como em perigo de extinção caso não se tomem as precauções 
devidas impede a aplicação da insignificância penal.
5. As aves foram apreendidas na zona rural do município de Carmo do Cajuru/MG, o que nos faz pensar  
que elas podem ter sido (a) apanhadas na natureza e “amansadas”, pelo caseiro ou pelo proprietário do 
sítio,  para  que  com  eles  convivessem,  como  se  fossem  animais  domésticos;  (b)  maliciosamente 
apanhadas  na  natureza  e  “domesticadas”  com o  fito  de  serem  vendidas  a  terceiros  ou,  ainda,  (c) 
compradas de terceiros para, num momento posterior, serem revendidas por preço superior.
6. Considerando que o Procurador da República oficiante não procedeu a diligência alguma, restringindo-
se à aparentemente mínima ofensividade da conduta do agente e à também aparentemente inexpressiva 
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lesão jurídica causada, o arquivamento afigura-se prematuro.
7. Designação de outro Procurador da República para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

147.Processo:1.25.012.000303/2012-19 Voto: 3510/2013 Origem: PRM/GUAÍRA-PR
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). 

PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO,  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 
9.532/97. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). QUANTIDADE DE CIGARROS QUE 
EXTRAPOLA  O  LIMITE  ESTABELECIDO  PELA  2ª  CCR/MPF  COMO  PASSÍVEL  DE  ATRAIR  A 
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a possível prática do crime de contrabando 
de cigarros (CP, art. 334).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender aplicável o 
princípio da insignificância.
3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no 
território nacional. 
4. No caso em apreço, foram apreendidos 70 (setenta) maços, ou seja, 7 (sete) pacotes de cigarros de 
origem estrangeira, quantidade que extrapola o limite estabelecido pela 2ª CCR/MPF como passível de 
atrair a aplicação do princípio da insignificância penal quanto ao crime de contrabando.
5. De fato, este Colegiado fixou, como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância ao crime de 
contrabando de cigarro, o total de 40 (quarenta) maços ou 4 (quatro) pacotes (de dez maços cada um). 
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

148.Processo:1.21.002.000134/2012-77 Voto: 3846/2013 Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE 

CIGARROS (CP,  ART.  334).  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  INAPLICABILIDADE. 
EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI 9.532/97. DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a possível prática do crime de 
contrabando de cigarros (CP, art. 334).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos por entender aplicável o 
princípio da insignificância.
3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no 
território nacional. 
4. A comercialização de cigarros (470 maços) de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem 
ilícita do produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei 9.532/97, 
que restringem, com rigor, o comércio em questão. 
5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

149.Processo:1.17.004.000014/2013-63 Voto: 3503/2013 Origem: PRM/LINHARES-ES
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DO  CRIME AMBIENTAL DE CAÇA PROIBIDA EM 

UNIDADE  DE  CONSERVAÇÃO  (LEI  9.605/98,  ARTIGO  29).  DILIGÊNCIAS  A  SEREM  FEITAS. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF. 
1. Peças de Informação instauradas a partir de Comunicação de Infração, pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, REBIO de Sooretama, noticiando possível prática do crime descrito no 
artigo 29 da Lei 9.605/981, consistente no ato de caçar, com cachorro, no interior da Reserva Ecológica 
de Sooretama, sem autorização da autoridade competente.
2.  O Procurador  da  República  oficiante,  sem  realizar  qualquer  diligência,  promoveu,  de  pronto,  o 
arquivamento do feito.
3. Pairam fundadas dúvidas sobre o suposto desaparecimento do cão da fazenda, bem como sobre as 
lesões por ele sofridas, a fim de que se prove ou não, a existência de crime. Diligências a serem feitas.
4.  Tendo havido o comprometimento da biota,  dos recursos naturais,  da qualidade ambiental  ou da 
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estabilidade dos ecossistemas, bem como dano em zonas de grande valor para a conservação ou de 
grau de proteção elevado de Unidade de Conservação, e o meio ambiente ecologicamente equilibrado é, 
nos termos da Constituição Federal, “bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”,  
o arquivamento é prematuro, sem dúvida alguma.
5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

150.Processo:1.22.009.000197/2012-26 Voto: 3703/2013 Origem: PRR1
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 

62, INCISO IV). CRIMES DO ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/67 E DO ARTIGO 90 DA LEI 
8.666/93. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possíveis crimes previstos no artigo 1º, 
inciso I,  do Decreto-Lei  201/67 e no artigo 90 da Lei  8.666/93,  atribuídos  a  ex-prefeito,  atualmente  
Deputado Estadual.
2. Convênio firmado com a União que resultou na aquisição fraudulenta de um “ônibus” de informática 
para a municipalidade.
3. Promoção de arquivamento fundamentada na atipicidade da conduta, mesmo não havendo dúvida, 
para o Procurador Regional da República oficiante, sobre a responsabilidade do ex-prefeito no campo da 
improbidade administrativa, que, no seu entendimento, “foi, sem dúvida, leniente, pouco cuidadoso com a 
coisa pública,  omisso,  irresponsável  mesmo”.  Remessa dos autos à  2ª  CCR/MPF para revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV).
4.  No  atual  estágio  da  persecução  criminal,  o  arquivamento  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.
4. Presentes indícios de autoria e de materialidade, deve-se dar prosseguimento à persecução penal, 
considerando, nesta fase pré-processual, a primazia do princípio in dubio pro societate.
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação o  Dr. Carlos Augusto da Silva 
Cazarré e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
151.Processo:1.11.000.001703/2012-68 Voto: 3507/2013 Origem: PR/AL

Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  lesão  corporal  (CP,  art.  129)  cometido  entre  particulares. 

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 
da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

152.Processo:1.29.011.000054/2013-03 Voto: 3496/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação.  Possíveis  irregularidades em licitação realizada em município.  Inexistência de 

recursos federais envolvidos que justifique o interesse da União. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

153.Processo:1.34.001.001180/2013-26 Voto: 3502/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática do crime de difamação (CP, art. 139) por particular 

contra  particular  em fórum de  discussão  de jogos  na  rede mundial  de computadores.  Ausência  de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.  Revisão (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

154.Processo:1.34.007.000075/2013-10 Voto: 3495/2013 Origem: PRM/MARÍLIA-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
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Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147)  cometido  entre 
particulares.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

155.Processo:1.34.001.001006/2013-83 Voto: 3499/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Digi-Denúncia.  Possível  prática  de  crime  cibernético.  Suposta  ilegalidade  do 

registro de domínio que se assemelha ao domínio oficial do Departamento de Trânsito do Estado de São 
Paulo. Diligências. Domínio supostamente ilegal de responsabilidade de particular situado em São Paulo, 
que informou correio eletrônico de responsabilidade de particular também situado em São Paulo. Órgão 
público subordinado ao governo do Estado de São Paulo. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuição ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

156.Processo:1.34.010.000072/2013-27 Voto: 3501/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) cometido entre particulares. Conduta 

atribuída  à  síndica  de  condomínio  residencial.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

157.Processo:1.33.007.000182/2012-02 Voto: 3497/2013 Origem: PRM/TUBARÃO-SC
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de moeda falsa (colocar em circulação – CP, Art. 289, § 1º). Perícia que 

concluiu  ser  a  impressão  ruim,  incapaz  de  iludir  o  cidadão  comum.  Falsificação  grosseira,  logo, 
facilmente reconhecível. Crime de estelionato e não de moeda falsa. Enunciado nº 73 da Súmula do STJ. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 
da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

158.Processo:1.35.000.000222/2013-84 Voto: 3506/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposta prática dos crimes: de ameaça (CP, artigo 147) e tentativa de 

homicídio (CP, artigo 121 c/c artigo 14, inciso II) por particulares contra particular;  de corrupção (CP, 
artigos 317 e 333), nepotismo e tráfico de influência (CP, artigo 332), envolvendo agentes políticos do 
Estado de Sergipe; de abandono de incapaz (CP, artigo 133). Noticiante que aparentemente não possui 
capacidade civil  plena,  por  ausência de discernimento mental.  Tentativa de homicídio  que teria  sido 
praticado por meio de feitiços. É genérica a notícia de corrupção com relação ao dinheiro que deveria ser 
investido na área de saúde, bem como acerca de possível  nepotismo e tráfico de influência para o 
preenchimento de vagas no serviço público estadual, não havendo qualquer alusão a fatos concretos que 
demonstrem efetivamente a ocorrência de crime. Quanto ao possível crime de abandono de incapaz, há 
informações  de  que  a genitora  da  noticiante,  talvez sua  curadora,  viaja,  deixando-a  sozinha,  como 
aconteceu no período de maio a outubro de 2012. Também em relação a esses fatos falece atribuição ao 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual. 
Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

159.Processo:1.34.001.002138/2013-22 Voto: 3716/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática do crime de injúria racial (CP, artigo 140, § 3º)  

cometido entre particulares na rede mundial de computadores. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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160.Processo:1.34.001.002226/2013-24 Voto: 3717/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática do crime de difamação (CP, artigo 139). Notícia de 

que teriam sido enviadas, por correio eletrônico, mensagens ofensivas à representante, com o intuito de 
difamá-la na empresa em que trabalha.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

161.Processo:1.34.001.002256/2013-31 Voto: 3706/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Possível prática dos crimes de estupro de vulnerável (CP, artigo 

217-A) e lesão corporal (CP, artigo 129). Notícia de que, em sala de bate papo na rede mundial de 
computadores, rapaz informara que fazia sexo com crianças de 4 a 9 anos e depois as feria com uma 
faca.  Ausência  de elementos  de  informação capazes de  justificar  a  atribuição do  Ministério  Público 
Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

162.Processo:1.34.001.002183/2013-87 Voto: 3715/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Possível prática do crime de estelionato (CP, artigo 171) cometido 

entre particulares na rede mundial de computadores. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

163.Processo:1.29.008.000073/2013-81 Voto: 3498/2013 Origem: PRM/SANTA MARIA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática de crimes de racismo (Lei 7.716/89, artigo 20: 

“Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional”) e contra a honra (CP, artigos 138 e seguintes) das vítimas do incêndio ocorrido na boate Kiss, 
em Santa Maria-RS, no mês de janeiro de 2013. Mensagens postadas em comunidade especialmente 
criada para esse fim em rede social. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Declínio de atribuição ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

164.Processo:1.30.008.000116/2013-15 Voto: 3704/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível prática de crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 56: “Produzir, processar, 

embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou 
usar  produto ou substância  tóxica,  perigosa  ou nociva  à  saúde humana ou ao meio  ambiente,  em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos”).  Transportar  carga 
perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão competente.  Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

165.Processo:1.33.000.002992/2012-55 Voto: 3705/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática de crime contra a honra (CP, artigo 140) praticado 

por  meio  da  rede  mundial  de  computadores.  Notícia  de  que  detentores  de  perfis  em  rede  social 
simularam  conversa  sugerindo  que  o  denunciante  mantém  relações  homossexuais.  Ausência  de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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166.Processo:1.19.000.000185/2013-58 Voto: 3742/2013 Origem: PR/MA
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de Informação.  Suposta  prática  do  crime de  calúnia  (CP,  artigo  138).  Particular  que  calunia 

particular,  atribuindo-lhe  falsamente  a  prática  de  calúnia  contra  funcionário  público,  não  calunia  o 
funcionário público em si,  mas sim o particular que se pretendeu atingir.  Ausência de elementos de 
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  para  a  persecução  penal. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Arquivamento que se recebe como declínio de 
atribuição ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

167.Processo:1.29.000.000684/2013-07 Voto: 3891/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Representação  noticiando  a  utilização  indevida  de  assinatura  digitalizada  do 

representante, por terceiro. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

168.Processo:1.11.000.000125/2013-23 Voto: 3803/2013 Origem: PR/AL
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de dano (CP, art. 163, parágrafo único, III) cometido contra patrimônio de 

Sociedade de  Economia  Mista.  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União. 
Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 
da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

169.Processo:1.33.000.002195/2012-78 Voto: 3889/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Representação  noticiando  possível  fraude  entre  particulares,  perpetrada  por 

escritório de advocacia, localizado no Rio de Janeiro/RJ, contra cliente, também residente na capital 
fluminense, referente a recebimento de pagamento de precatório sem a posterior prestação de contas. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal.  Declínio  de atribuições ao Ministério  Público Estadual  do Rio de Janeiro.  
Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

170.Processo:1.33.000.003905/2012-87 Voto: 3802/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Suposta prática do crime de estelionato tentado (CP, artigo 171 c/c artigo 14, inciso 

II) e da contravenção penal de exercício ilegal de profissão ou atividade (LCP, artigo 47). Não é atribuição 
do Ministério Público Federal a persecução penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a 
infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas 
ou empresas públicas (Enunciado 37 da 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuição ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

171.Processo:1.34.006.000080/2013-32 Voto: 3828/2013 Origem: PRM/GUARULHOS-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Digi-Denúncia. Notícia de utilização de mão de obra e materiais de prefeitura 

municipal para pintura de residência de vereador. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

172.Processo:1.36.000.000091/2013-06 Voto: 3847/2013 Origem: PR/TO
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho

43



Ementa :Peças  de  informação.  Suposta  tentativa  de  estelionato  contra  particular.  Representante  relata  que 
recebera carta em língua inglesa informando que ele é beneficiário de valor depositado em Banco da 
Malásia,  cujo resgate seria feito após autorizar que os próprios remetentes sacassem 20% do valor 
existente na referida conta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

173.Processo:1.15.000.000984/2013-73 Voto: 3827/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Digi-Denúncia. Suposta apologia, em rede social, ao crime ambiental de maus-

tratos a animal doméstico - gato (Lei 9.605/98, artigo 32: “Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou  
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”). Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão  (Enunciado  32  da  2ª  CCR). 
Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

174.Processo:1.30.017.000290/2013-41 Voto: 3850/2013 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática do crime de favorecimento da prostituição ou outra 

forma de exploração sexual de vulnerável (CP, artigo 218-B, § 2º, inciso I: “Submeter, induzir ou atrair à 
prostituição  ou  outra  forma de  exploração  sexual  alguém menor  de  18  (dezoito)  anos  ou  que,  por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la,  
impedir ou dificultar que a abandone: Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. § 2º Incorre nas  
mesmas penas: I – quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 
(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo”). Notícia de que um 
homossexual  estaria  explorando sexualmente  adolescentes  com idade entre  14  e  16 anos em sua 
residência.  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. 
Declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

175.Processo:1.34.030.000222/2012-83 Voto: 3824/2013 Origem: PRM/JALES-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crimes de falsificação de documento público (CP, art. 297) e uso de 

documento falso (CP, art. 304). Apresentação de Certificados de Registro de Licenciamento de Veículos 
(CRLV) falsos à Polícia Militar Rodoviária. Documento cuja expedição cabe ao DETRAN, que é órgão 
estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

176.Processo:1.33.000.001317/2012-17 Voto: 3888/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de estelionato contra particular (CP, art. 171). Compra efetuada em 

sítio da internet cujo produto pago não foi entregue ao comprador. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

177.Processo:1.34.004.000684/2013-07 Voto: 3892/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Digi-Denúncia. Possível crime de estelionato em detrimento de particular (art. 171 

do CP). Suposto golpe conhecido como “pirâmide” cometido por meio de sítio da internet. Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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178.Processo:1.34.004.000683/2013-54 Voto: 3894/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Digi-Denúncia.  Representação  noticiando  criação  de  perfil  na  rede  social 

Facebook, com a foto e nome do representante, menor de idade, à sua revelia. 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. Declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

179.Processo:1.14.001.000146/2013-27 Voto: 3801/2013 Origem: PRM/ILHÉUS-BA
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :1. Peças de Informação oriundas da Defensoria Pública do Estado. Notícia de suposta prática do crime 

de injúria  racial  (CP,  artigo  140,  § 3º).  Remessa  ao Ministério  Público Federal  sob a invocação do 
disposto no artigo 109, §5º, da Constituição Federal (“§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar,  
perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  em  qualquer  fase  do  inquérito  ou  processo,  incidente  de 
deslocamento de competência para a Justiça Federal.”).
2.  Fatos que não causam nem podem causar  lesão a direitos  e  interesses  da União ou entidades 
federais, ainda que reputados como fatos graves. 
3.  O  incidente  de  federalização  exige  a  demonstração  de  que  as  autoridades  públicas  estaduais, 
inicialmente competentes,  não teriam condições de tratar da matéria de forma adequada. A suposta 
omissão da polícia civil em apurar os fatos não se revela, por si só, como fato hábil a ensejar a aplicação 
do  dispositivo  constitucional  citado,  até  mesmo porque  se  tem notícias  de  eventual  instauração  de 
inquérito policial ou mesmo de possível atuação do Ministério Público Estadual, a quem cabe, a princípio, 
o controle dos atos da polícia civil. 
4.  Inexistência  de  elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público 
Federal para prosseguir na persecução penal. 
5. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
6. Homologação (LC 75/93, artigo 62, inciso IV).

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

180.Processo:1.22.000.000724/2013-63 Voto: 3849/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática de crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 65: “Pichar 

ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano”).  Investigados menores de idade à 
época dos fatos. Ato infracional. Competência do Juízo da Infância e da Juventude ou do Juízo que 
exercer tal função, na esfera estadual. Precedente do STJ. Declínio de atribuição ao Ministério Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

181.Processo:0107/2013 Voto: 3781/2013 Origem: PR/GO
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito policial. Possível crime de estelionato ou apropriação indébita ocorrido no estrangeiro. Particular 

que, no exterior,  contrata empresa ali sediada para transferir recursos para conta corrente brasileira. 
Operação não concretizada. Impossibilidade de identificar, com precisão, os prováveis responsáveis pela 
fraude. O responsável pela empresa no exterior e principal suspeito é brasileiro; tem seu registro de 
identidade em Governador Valadares/MG; já teve quatro passaportes brasileiros, não constando registro 
da utilização de qualquer um deles. Ausência também de elementos capazes de justificar a atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

182.Processo:1.34.004.000658/2013-71 Voto: 3893/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Representação noticiando recebimento de intimação falsa, por e-mail, em nome 

do Ministério Público Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
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Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

183.Processo:1.14.000.000959/2013-27 Voto: 3964/2013 Origem: PR/BA
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Notícia de que advogado 

teria sacado e se apropriado indevidamente de parte de valores pertencentes a seu cliente. Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  Revisão (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

184.Processo:1.34.001.002560/2013-88 Voto: 3965/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação.  Digi-Denúncia.  Representação anônima noticiando a prática de bullying virtual 

contra alunos de escola, por meio de blog. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
185.Processo:1.35.000.000525/2013-05 Voto: 3895/2013 Origem: PR/SE

Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Denúncia anônima via web. 1) Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 

299). Notícia de que servidor do MPF possuiria multiplicidade de CPF. Diligência. Informação da Receita 
Federal  de  que  o  investigado,  além  da  inscrição  regular,  datada  de  7.5.1999,  teve  outra  inscrição 
cancelada  por  duplicidade,  em  13.5.1999.  Possível  equívoco  no  Cadastro  de  Pessoas  Físicas  na 
existência  de  dupla  inscrição,  dada  a  proximidade  das  datas.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento da persecução penal, vez que o crime em questão, se houve, encontra-se prescrito (CP, 
art. 109, III). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação. 2) Apuração de suposto crime 
de estelionato contra particular (CP, art.  171).  Conduta que, em tese,  não tem vínculo com o cargo 
ocupado  pelo  servidor.  Ausência  de  elementos  de  informação capazes  de  justificar  a  atribuição  do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
186.Processo:1.00.000.003944/2013-14 Voto: 4098/2013 Origem: PR/MA

Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação instauradas a partir do ofício 065/2013-MNM/PR/MA informando que as peças de 

informação 1.00.000.001636/2013-46, oriundas da 2ª CCR, foram encaminhadas à Justiça Federal para 
juntada  à  Ação  Penal  7288-35.2013.4.01.3700,  proposta  a  partir  do  procedimento 
MPF1.19.000.000118/2013-33,  por  possuírem idêntico objeto  (trabalho escravo).  Perda do objeto  do 
presente procedimento. Arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

187.Processo:1.16.000.000732/2013-15 Voto: 3504/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (CP, artigo 289, § 1º). Introdução em circulação de uma 

cédula  falsa  de  cinquenta  reais.  Nota  recebida  como  troco  por  uma  consumidora,  ao  efetuar  o 
pagamento em clínica de saúde. Apresentação livre e espontânea à autoridade policial. Conclusão do 
exame pericial  no sentido de que a cédula  é  inautêntica,  podendo enganar  pessoas desatentas ou 
desconhecedoras das características de segurança existentes nas cédulas verdadeiras. Autoria delitiva 
desconhecida ou duvidosa. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 
Ausência de justa causa para continuidade da apuração. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, 
inciso IV). Homologação. A Procuradora da República oficiante deve comunicar o fato e remeter a cédula  
falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém 
base de dados sobre moeda falsa. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

188.Processo:1.33.005.000414/2012-34 Voto: 3505/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC
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Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (CP, artigo 289, § 1º). Introdução em circulação de uma 

cédula falsa de vinte reais. Nota recebida como troco por um consumidor, ao efetuar o pagamento em 
supermercado. Apresentação livre e espontânea à autoridade policial. Conclusão do exame pericial no 
sentido de que a cédula é inautêntica, podendo enganar pessoas desatentas ou desconhecedoras das 
características  de  segurança  existentes  nas  cédulas  verdadeiras.  Autoria  delitiva  desconhecida  ou 
duvidosa. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Ausência de 
justa causa para continuidade da apuração.  Arquivamento.  Revisão (LC 75/93,  artigo 62,  inciso IV). 
Homologação. O Procurador da República oficiante deve comunicar o fato e remeter a cédula falsa para  
o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de 
dados sobre moeda falsa. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

189.Processo:1.29.015.000102/2013-15 Voto: 3709/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento indevido 

de 7 (sete) parcelas de benefício previdenciário após a morte do segurado em 13.10.2001, totalizando o 
montante  de  R$  3.472,58.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de  diligências  capazes  de 
modificar  o  panorama  probatório  atual.  Arquivamento.  Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV). 
Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

190.Processo:1.29.015.000107/2013-48 Voto: 3711/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento indevido 

de 1 (uma) parcela de benefício previdenciário após a morte da segurada em 21.05.2001, totalizando o 
montante de R$ 787,14. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar 
o panorama probatório atual. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

191.Processo:1.29.015.000127/2013-19 Voto: 3713/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento indevido 

de 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário após a morte da segurada em 21.05.2001, totalizando o 
montante de R$ 360,00. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar 
o panorama probatório atual. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

192.Processo:1.29.015.000131/2013-87 Voto: 3710/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento indevido de 7 

(sete) parcelas de benefício previdenciário após a morte da segurada em 02.02.2002, totalizando o montante 
de R$ 1.365,16. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama 
probatório atual. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

193.Processo:1.29.015.000112/2013-51 Voto: 3712/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP artigo 171, § 3º).  Possível fraude no 

recebimento de benefício previdenciário. Segurada falecida em 08.04.1994. Saques indevidos efetuados 
até 31.08.1994. Extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigos 107, 
inciso IV, e 109, inciso III). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

194.Processo:1.35.000.001124/2008-05 Voto: 3719/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Representação Criminal.  Crime contra  a ordem tributária  (Lei  8.137/90,  artigo  1º,  incisos I,  II  e III). 

Pagamento integral do débito. Extinção da punibilidade (Lei 10.684/2003, artigo 9º, § 2°). Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

195.Processo:1.35.000.001103/2007-09 Voto: 3720/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Representação Criminal.  Crime contra  a ordem tributária  (Lei  8.137/90,  artigo  1º,  incisos I,  II  e III). 

Pagamento integral do débito. Extinção da punibilidade (Lei 10.684/2003, artigo 9º, § 2°). Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

196.Processo:1.23.002.000335/2011-19 Voto: 3718/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível prática de crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 50: Destruir ou 

danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de  
especial preservação: Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.).  Auto de Infração lavrado em 
22.10.2003. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva (CP, artigos 107, inciso IV, e 109, 
inciso V). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

197.Processo:1.34.030.000205/2012-46 Voto: 3740/2013 Origem: PRM/JALES-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta venda de diplomas de cursos superiores por meio da rede 

mundial de computadores. Sítio hospedado no exterior e já retirado de circulação. Impossibilidade de 
identificação  da  autoria.  Eventuais  e  futuros  indícios  de  irregularidades  concretas  trazidas  ao 
conhecimento do MPF deverão ser apuradas de modo individualizado. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

198.Processo:1.20.000.000370/2005-11 Voto: 3741/2013 Origem: PRE/MT
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposta prática de crimes eleitorais (Código Eleitoral,  artigos 297, 298, 

300, 301 e 347). Notícia de que a Guarda Municipal de Várzea Grande-MT teria acordado com candidato 
a prefeito, no pleito de 2004, a realização de policiamento ostensivo no dia das eleições.  Os mesmos 
fatos já foram objeto de apuração no âmbito da PRE-MT (2005.001334). Aplicação do princípio do ne bis 
in idem. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

199.Processo:1.21.002.000049/2012-17 Voto: 3708/2013 Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Suposta prática do crime de apropriação indébita previdenciária 

(CP, artigo 168-A). Pagamento integral do débito. Extinção da punibilidade (Lei 10.684/2003, artigo 9º, 
§2º). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

200.Processo:00106/2012 Voto: 3714/2013 Origem: PRM/UBERABA-MG
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Suposta prática do crime de dano qualificado (CP, artigo 163, inciso III) cometido em 

sala  da  Justiça  Eleitoral.  Infrutíferas  diligências  no  local  dos  fatos.  Oitiva  de  funcionários  que  não 
forneceram  dados  mínimos  que  pudessem  levar  à  identificação  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 
62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

201.Processo:1.29.000.000547/2013-64 Voto: 3900/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Recebimento indevido 

de três parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Fatos ocorridos no período de março a 
junho de 1997. Ausência de indícios da autoria delitiva. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109,  
III). Extinção da punibilidade. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

202.Processo:1.22.002.000115/2013-94 Voto: 3794/2013 Origem: PRM/UBERABA-MG
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Representação anônima dirigida à PRM/Uberaba/MG. Notícia de irregularidades no 

Programa Universidade para Todos – PROUNI, em Patos de Minas e Araguari/MG. Cópia do expediente 
encaminhado à PRM/Patos de Minas e Uberlândia/MG, unidades do MPF com atribuição para a persecução 
penal (CPP, art. 70 – lugar da infração). Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva no âmbito 
da PRM/Uberaba/MG. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

203.Processo:1.35.000.000913/2008-11 Voto: 3798/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de desobediência (CP, art. 330).  Descumprimento de ordem judicial. 

Pena máxima cominada de 06 (seis) meses de detenção. Fato ocorrido em 2008. Extinção da punibilidade 
(CP, art. 107, IV). Prescrição (CP, art. 109, VI). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

204.Processo:1.13.000.000053/2013-40 Voto: 3825/2013 Origem: PR/AM
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de uso de documento falso (CP, art. 304). A conduta consistiu na 

utilização, pelo  investigado,  de Caderneta de Inscrição e Registro  – CIR,  emitida pelo Ministério  da 
Marinha, mas que guarda natureza civil. Falsificação grosseira atribuída ao documento por laudo pericial. 
Ausência de potencialidade lesiva. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

205.Processo:1.00.000.004680/2013-16 Voto: 3831/2013 Origem: PRM/GUARAPUAVA-PR
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Redução a condição análoga à de escravo (CP, artigo 149). Imóvel rural. Relatório 

produzido por equipe de fiscalização do Ministério do Trabalho no qual se concluiu pela ausência de 
evidências  de situação de trabalho análogo ao de escravo, “em qualquer de suas modalidades, para os 
ocupados nas atividades de plantio, colheita e aplicação de agrotóxicos,  objeto da presente ação fiscal”.  
Inexistência de materialidade delitiva. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

206.Processo:1.26.002.000082/2012-52 Voto: 3896/2013 Origem: PRM/CARUARU-PE
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171, § 3º).  Apuração de 

irregularidades na concessão de benefício previdenciário. Diligências. Constatação de equívoco causado 
pelo  cadastramento  equivocado  do  NIT  do  segurado  pela  Autarquia  Previdenciária.  Irregularidade 
sanada. Inexistência de indícios de ilegalidade por parte do INSS. Ausência de indícios da prática de 
crime. Arquivamento homologado pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Arquivamento. Revisão 
(LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

207.Processo:1.28.000.002174/2012-12 Voto: 3823/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática dos crimes de falsidade documental (CP, artigos 297, 298 e 299) e 

emprego irregular de verbas públicas (CP, artigo 315) atribuídos a dirigentes de diretório regional de 
partido político. Fatos ocorridos em 1997. Passados mais de 12 (doze) anos, não há como deixar de 
reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109) a atrair a extinção 
da punibilidade dos agentes. Arquivamento homologado pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

208.Processo:1.30.001.001350/2013-11 Voto: 3785/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização 
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de saques indevidos de 6 (seis) parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, por pessoa 
não  identificada.  Ausência  de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o 
panorama probatório atual. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

209.Processo:1.36.000.000332/2013-17 Voto: 3783/2013 Origem: PR/TO
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Denúncia eletrônica anônima. Notícia do suposto paradeiro de réu em ação penal 

de  competência  do  tribunal  do  júri,  em  trâmite  na  Primeira  Vara  da  Comarca  de  Bezerros-PE. 
Considerando que não constaram quaisquer elementos indiciários de crime de competência da Justiça 
Federal,  havendo apenas a intenção  de  o  denunciante  ver  o  regular  desenvolvimento  do  processo 
naquela Comarca, foram remetidas cópias da denúncia eletrônica ao Secretário de Segurança Pública do 
Estado  do  Tocantins,  ao  Juiz  Titular  da  Primeira  Vara  da  Comarca  de Bezerros-PE e  ao  Promotor 
responsável pela Promotoria de Bezerros-PE. Perda do objeto do presente procedimento. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

210.Processo:1.28.000.000086/2013-67 Voto: 3826/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso 

permitido  (Lei  10.826/2003,  artigo  14).  Militar  aposentado  da  Marinha  do  Brasil  flagrado,  durante 
inspeção de rotina, no Setor de Embarque do Aeroporto Internacional Augusto Severo, em Natal-RN, 
portando, em sua bagagem pessoal,  onze munições de arma de fogo (cinco calibre 22 CBC e seis 
calibre 32 CBC), avaliadas, no total, em R$ 11,00 (onze reais). Ao ser inquirido pela Polícia Federal, o 
militar informou que possuía duas armas de fogo nos mesmos calibres das munições apreendidas em 
seu poder, mas que desconhecia o fato de elas estarem em sua bagagem, pois teria saído às pressas do 
Rio de Janeiro-RJ para Natal-RN, devido ao falecimento de sua genitora. Confirmação da existência e da 
validade dos portes de armas. A quantidade de munições apreendidas e o baixo valor atribuído a elas 
revelam que a intenção do militar não era a de vendê-las, e que tudo não passou de um incidente como 
por ele narrado. Ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/1993, artigo 62, 
inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

211. Processo:1.31.000.000176/2013-62 Voto: 3858/2013 Origem: PR/RO
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de descaminho (CP, art.  334). Diligências. Os mesmos fatos já 

foram apurados em inquérito policial (370/2011), o qual restou arquivado. Aplicação do princípio do ne bis 
in idem. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

212.Processo:1.33.016.000122/2012-72 Voto: 3843/2013 Origem: PRM/RIO DO SUL-SC
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  sonegação  fiscal  (Lei  8.137/90,  art.  1º).  Diligências 

empreendidas  pelo  MPF.  Créditos  tributários  pendentes  de constituição definitiva.  Ausência  de  justa 
causa para o prosseguimento do feito. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

213.Processo:1.30.001.002195/2013-51 Voto: 3784/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Recebimento 

indevido  de  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular.  Último  saque  ocorrido  em 
dezembro de 1997. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

214.Processo:1.30.001.002282/2013-16 Voto: 3841/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º).  

Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular. Arquivamento com 

50



base  no  princípio  da  insignificância.  Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  De  acordo  com  a 
jurisprudência consolidada deste Colegiado, não se aplica o princípio da insignificância, aos crimes de 
obtenção fraudulenta de benefício previdenciário, quando foram sacadas 8 (oito) parcelas após o óbito 
do titular. Último saque ocorrido em junho de 1998. Passados mais de 12 (doze) anos desde a data do  
último saque fraudulento, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal a atrair 
a  extinção  da  punibilidade  do  agente  (CP,  artigos  107,  inciso  IV,  e  109,  inciso  III).  Arquivamento 
homologado por motivo diverso. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

215.Processo:0006945-27.2012.4.05.8400 Voto: 3800/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação criminais. Possível crime de abuso de autoridade (Lei 4.898/65) atribuído a policiais 

federais que teriam filmado e postado na internet  as imagens da prisão do representante.  Pesquisa 
realizada por servidor técnico do Setor de Informática do MPF que concluiu pela inexistência do fato 
narrado. Ausência de elementos mínimos da atuação irregular dos agentes públicos justificadores do 
prosseguimento das investigações. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

216.Processo:1.34.001.006854/2012-06 Voto: 3966/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação instauradas a partir da cópia do expediente SIAPRO 08500.001904/2012-75, para 

análise  da  decisão  de  arquivamento  de  sindicância  investigativa,  referente  a  supostos  crimes  de 
corrupção passiva (CP, art. 317) e concussão (CP, art. 316), perpetrados por Policiais Federais. Inexistência 
de  elementos  mínimos  e  imprescindíveis  para  a  verificação  de  crime  funcional  que  justifiquem  o 
prosseguimento da persecução penal. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

217.Processo:1.21.002.000024/2013-96 Voto: 3845/2013 Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposta  prática  de  crime  ambiental  (Lei  9.605/98,  artigos  66  a  69-A). 

Funcionamento de empresa sem inscrição no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – CTF/IBAMA. Autuação e imposição de multa em valor 
próximo  ao  mínimo,  o  que  denota  que  a  irregularidade  em  apreço  não  se  revestiu  de  acentuada 
gravidade. Infração meramente administrativa (Decreto 6.514/08, artigo 80; e Lei 9.605/98, artigo 72). 
Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

218.Processo:1.00.000.005451/2013-19 Voto: 3856/2013 Origem: PRM/FOZ DO IGUAÇU-PR
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de moeda falsa (CP, artigo 289). Notícia de que um 

particular teria recebido dólares como pagamento de mercadorias adquiridas em seu estabelecimento 
comercial, se dirigido à região fronteiriça com o Paraguai, onde as cédulas não foram aceitas e, por fim, 
se  dirigido  a  uma  casa  de  câmbio,  ocasião  em  que  foi  informado  acerca  da  falsidade  das  notas,  
inutilizando-as e deixando-as ali. Após diligência policial, com o consequente recolhimento das cédulas 
para realização de perícia, tais fatos foram confirmados pelo proprietário da casa de câmbio. Promoção 
de arquivamento por falta de materialidade delitiva. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Falsidade 
das notas reconhecida por laudo pericial. Materialidade delitiva devidamente comprovada. Ausência de 
dolo do agente. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento, porém por motivo diverso.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

219.Processo:1.18.003.000034/2012-26 Voto: 3854/2013 Origem: PRM/RIO VERDE-GO
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa : Inquérito  Civil  Público.  Notícia  de  supostas  irregularidades  perpetradas  por  funcionários  do  Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, referente à obtenção de parcelas no Projeto de  
Assentamento Rômulo no Município de Jataí-GO. Após diligências para melhor esclarecer os fatos, o 
Procurador da República promoveu o arquivamento, uma vez que o representante não foi localizado para 
prestar  informações  acerca  dos  nomes  dos  servidores  públicos  e  agentes  sociais  envolvidos  nas 
supostas  fraudes.  Ao  representante  foi  oficiado  formalmente  da  promoção  de  arquivamento  e  da 
faculdade de apresentar  recurso e documentos,  mais  uma vez sem êxito  em localizá-lo,  e  o prazo 
transcorreu in albis. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

220.Processo:1.34.001.007306/2012-95 Voto: 3890/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Digi-Denúncia. Representação anônima noticiando que sítio da internet estaria 

fazendo apologia ao uso de drogas ilícitas. Constatação de que o referido site é de cunho meramente  
informativo,  assemelhando-se a outros disponibilizados em sites médicos.  Atipicidade. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

221.Processo:1.23.002.000149/2013-41 Voto: 3797/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, 

artigo  20:  “Aplicar,  em  finalidade  diversa  da  prevista  em  lei  ou  contrato,  recursos  provenientes  de 
financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo”) 
em concurso formal com o crime de estelionato na forma defraudação de penhor (CP, artigo 171, § 2º, 
inciso  III).  Financiamento  rural  celebrado  entre  o  Banco  da  Amazônia  S/A  (BASA) e  produtor  rural. 
Irregularidade  na  aplicação  dos  recursos  federais  não  demonstrada.  Inocorrência  de  fraude.  Mera 
inadimplência contratual. Atipicidade. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

222.Processo:1.29.016.000025/2013-93 Voto: 3842/2013 Origem: PRM/CRUZ ALTA-RS
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de desacato (CP, artigo 331). Advogado 

que, informado de que a prolação da sentença em ação prioritária levaria mais tempo que o usual, vez 
que o magistrado respondia concomitantemente por duas Varas Federais, teria dito que ele próprio faria 
a sentença e a encaminharia para o magistrado assiná-la. Simples desabafo do causídico que, por si só,  
não caracteriza o crime de desacato. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 
62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

223.Processo:1.34.010.000570/2007-21 Voto: 3796/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças Informativas. Suposta prática de crime de responsabilidade (DL 201/67, artigo 1º) por ex-prefeito. 

Malversação de verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o FUNDEF e o 
município de Guaíra-SP. Não constatação de irregularidades. Execução do objeto do convênio e alcance 
do  objetivo  proposto.  Prestação  de contas  aprovada.  Ausência  de  indícios  de  crime.  Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

224.Processo:1.25.010.000079/2012-77 Voto: 3795/2013 Origem: PRM/FOZ DO IGUAÇU-PR
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática de crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 46: “Receber ou adquirir,  

para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem 
exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via 
que  deverá  acompanhar  o  produto  até  final  beneficiamento”).  Extração  de  palmito  em  Unidade  de 
Conservação Federal. Existência de inquérito policial em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do 
princípio do ne bis in idem. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

225.Processo:1.25.004.000018/2013-70 Voto: 3799/2013 Origem: PRM/GUARAPUAVA-PR
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de descaminho (CP, artigo 334). Existência de inquérito 

policial que apurou os mesmos fatos, tendo sido arquivado judicialmente com fundamento no princípio da 
insignificância. Aplicação do princípio do  ne bis in idem. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, 
inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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226.Processo:1.02.002.000001/2013-37 Voto: 3707/2013 Origem: PRR2
Relatora :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado em decorrência de designação do Procurador-Geral da 

República (LC, artigo 18, parágrafo único). Suposto crime de invasão de domicílio (CP, artigo 150, § 2º)  
atribuído a Procurador da República. Ingresso, por duas vezes e sem autorização judicial, em local de 
habitação  coletiva,  onde  supostamente  residiam  trabalhadores  (vítimas)  submetidos  a  condições 
degradantes, caracterizadoras, em tese, do crime de redução a condição análoga à de escravo (CP, 
artigo 149). Declaração expressa por escrito de um dos moradores autorizando, nas duas oportunidades, 
o ingresso e a permanência no recinto do Procurador da República e daqueles que o acompanhavam, 
entre os quais uma Auditora do Trabalho e dois Policiais Militares. Ausência de dissenso entre os demais  
moradores.  Mesmo  que  inexistisse  o  consentimento  dos  moradores,  a  conduta  do  Procurador  da 
República  e  das  demais  autoridades  que  o  acompanhavam  estava  amparada  pela  exceção 
constitucionalmente prevista à inviolabilidade do domicílio – em caso de flagrante delito (CF, artigo 5º, 
inciso XI). Competência da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, artigo  
21, inciso XXIV).  Ação penal em curso na Subseção Judiciária Federal  de Teresópolis/RJ (Processo 
0000205-32.2011.4.02.5115) para apuração dos crimes de aliciamento de trabalhadores de um local para 
outro do território nacional (CP, artigo 207) e de redução a condição análoga à de escravo (CP, artigo 
149). Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
227.Processo:0008124-43.2013.4.02.5102 (1.30.005.000091/2013-71) Voto: 3883/2013 Origem: JF-NITERÓI/RJ

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342).  MPF: 

ARQUIVAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO  (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, 
ART.  62,  INC.IV).  POTENCIALIDADE  LESIVA  DAS  DECLARAÇÕES  PRESTADAS  EM  JUÍZO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO.
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar a possível ocorrência do crime de falso  
testemunho (CP, art. 342), nos autos de reclamatória trabalhista.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sustentando que, “apesar de 
haver dúvida quanto à verdade concreta dos fatos, não se pode considerar que houve a prática do crime 
de falso testemunho, posto que o depoimento acabou por não influir na resolução do litígio trabalhista”, 
não havendo, portanto, potencialidade lesiva do dano para a decisão da causa.
3. O Juízo da 1ª Vara Federal de Niterói/RJ, por sua vez, entendeu que é o bastante para a tipificação do 
delito de falso testemunho a verificação da potencial lesividade da declaração prestada em juízo, sendo 
irrelevante a efetiva ocorrência de prejuízo à administração da Justiça.
4. O crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 do Código Penal, é de natureza formal. É bastante 
para sua caracterização a existência da conduta indicada no tipo.
5. A potencialidade lesiva está verificada na situação descrita nos autos, uma vez que o investigado fez 
afirmação sobre fato juridicamente relevante, e, apesar de não utilizado pelo magistrado em sua decisão 
de mérito, seu testemunho possuía aptidão para influir no deslinde do processo.
6. A oitiva da testemunha investigada revelou-se discrepante do conteúdo verificado em guias juntadas 
ao processo (fichas de horário),  apresentando indícios da ocorrência do crime de falso testemunho. 
Desse  modo,  é  forçoso  convir,  que  as  supostas  declarações  falsas  somente  não  influenciaram  o 
julgamento da lide porque o juiz contrastou o depoimento do investigado com os demais elementos de 
prova colhidos nos autos da reclamação trabalhista.
7. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
dar prosseguimento à persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

228.Processo:5001850-50.2013.4.04.7000 Voto: 3734/2013 Origem: JF-CURITIBA/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO.  OBTENÇÃO DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). 
MPF: ARQUIVAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART.  28,  C/C LC Nº 
75/93, ART. 62, INC. IV). USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO 
JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO 
NO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR 
NA PERSECUÇÃO PENAL.
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1. Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da 
Lei nº 7.492/86, consistente na obtenção fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um veículo.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que os fatos 
narrados não se amoldam ao tipo referido, pois o prejuízo suportado pela instituição financeira não é 
representativo e tampouco causou lesão ao sistema financeiro nacional.
3.  O  Juízo  da  3ª  Vara  Federal  Criminal  de  Curitiba/PR,  por  sua  vez,  discordou  do  pedido  de 
arquivamento.  Consignou  que,  na  hipótese  dos  autos,  foi  obtido  um  financiamento  supostamente 
fraudulento de um veículo mediante a utilização de documentos em nome de terceiro, não se tratando,  
pois, de mútuo simples porquanto o aporte de recursos se deu para aquisição de um bem específico, o 
que satisfaz a tipicidade objetiva do art. 19 da Lei nº 7.492/86.
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo restou celebrado com finalidade certa, consistente na 
aquisição de um automóvel, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, 
que não exige qualquer destinação específica.
5. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de empréstimo com destinação específica e vinculada – 
com recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas – configura o crime 
previsto no art. 19 da Lei nº 7.492/86, cabendo à Justiça Federal processar e julgar o crime ora em 
apuração. Precedentes do STJ (CC nº 112.244-SP e CC nº 121.224/SC, 3ª Seção).
6. De outro lado, “no caso em apreço, ainda que se possa sustentar que a lesão ao bem jurídico tutelado  
(higidez do Sistema Financeiro Nacional) não seja muito expressiva, em face exclusivamente do valor 
monetário  do  financiamento  obtido,  não  se  pode  considerar  como  reduzidíssimo  o  grau  de 
reprovabilidade do comportamento do agente que, mediante a utilização de documentos sabidamente 
falsos, obtém financiamento bancário com o prévio e deliberado intuito de não adimplir as prestações 
avençadas. Ainda, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada sob uma perspectiva 
aumentada,  considerando-se a totalidade do sistema.  Isso porque a fraude perpetrada pelo  agente, 
ainda  que  de  pequena  monta,  se  considerado  o  potencial  econômico  das  instituições  financeiras,  
impacta a estabilização do sistema como um todo”.
7. “A prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a ausência de 
repressão penal em casos como o presente implica a vulneração do bem jurídico tutelado pela norma 
em comento, já que a análise dos seus efeitos, numa perspectiva coletiva, indica grave lesão ao bem 
jurídico que norma objetiva proteger”.
8. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

229.Processo:0588/2010 (0008655-17.2011.4.01.3813) Voto: 3922/2013 Origem: JF-GOV. VALADARES/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA EM DETRIMENTO DO INSS. 

CP,  ART.  299.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO  ART.  28  DO  CPP.  SUSPENSÃO  CONDICIONAL DO 
PROCESSO. RECUSA MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO 
PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95.
1.  O Procurador  da  República  oficiante,  ao  oferecer  a  denúncia,  deixou  de  propor  a  suspensão 
condicional do processo a que se refere o art. 89 da Lei 9.099/95, por entender inexistentes os requisitos  
subjetivos previstos na legislação de regência. O Juízo Federal, no entanto, reconheceu ser o caso de 
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, determinando, por isso, a remessa dos 
autos a esta Câmara, em analogia ao art. 28 do CPP.
2. A 2ª CCR tem se manifestado no sentido de que a remessa dos autos não deve ser conhecida quando já  
houver oferecimento de denúncia,  exceto nos casos em que a discussão se relacionar à existência dos  
pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, nos termos da Súmula 696 do STF.
3.  A concessão  da  suspensão  condicional  do  processo  está  condicionada  ao  preenchimento  pelo 
acusado dos requisitos dos arts. 77 do Código Penal e 89 da Lei nº 9.099/95. Observa-se, no caso, que 
os diversos registros de incidência criminal verificados nas certidões de antecedentes dos acusados revelam 
uma indisfarçável tendência delituosa, de modo que a recusa no oferecimento do benefício da suspensão  
condicional do processo, em razão da recalcitrância na prática de infrações penais, é medida que se impõe.
4. Insistência na negativa da proposta de suspensão condicional do processo, com o imediato retorno 
dos autos à origem para que seja dado prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

230.Processo:500049366.2013.404.7119 Voto: 3853/2013 Origem: VF/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESACATO  (CP,  ART.  331).  PROMOÇÃO  DE 

ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO, 
QUE  ATENTARIA CONTRA OS  PRINCÍPIOS  DA IGUALDADE  E  LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, 

54



ART. 62, IV). CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESACATO. PROTEÇÃO AO PRESTÍGIO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a prática do crime de desacato (CP, art.  
331), praticado por particular contra Juíza Eleitoral no exercício de suas funções.
2. O procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que o crime de  
desacato  seria  incompatível  com  a  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos  e  não  teria  sido 
recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que o mencionado delito afrontaria os princípios da 
liberdade de expressão – na medida em que criminalizaria manifestações contrárias à Administração 
Pública  -  e  da  igualdade,  pois  conferiria  “privilégio  desnecessário  ao  agente  estatal  que  já  estaria  
suficientemente protegido  pela  existência  dos  delitos  contra  a  honra,  sem falar  na  possibilidade de  
demandas cíveis por eventuais danos sofridos”. Discordância do magistrado.
3. A criminalização do desacato não ofende o princípio da igualdade, na medida em que o referido delito 
não  se  destina  a  tutelar  a  honra  do  funcionário  individualmente  considerado,  mas  o  prestígio  da 
Administração Pública, identificada na pessoa do funcionário desacatado.
4. Por outro lado, não há falar que a figura típica prevista no art. 331 do CP atenta contra o direito  
constitucional relativo à liberdade de expressão.
5. Apesar de reconhecido o direito à liberdade de pensamento e expressão, o que inclui,  por óbvio, 
manifestações contrárias à Administração, tal liberdade não pode extrapolar os limites do razoável e ser 
utilizada como meio para a violação de outros direitos de igual envergadura. E é nesse contexto que 
deve  ser  visualizado  o  crime  de  desacato.  Não  como uma incriminação  de  qualquer  manifestação 
desabonadora da Administração, mas como uma conduta que excede a simples crítica para vilipendiar o 
prestígio da Administração Pública, bem jurídico de extremo relevo no sistema jurídico brasileiro, tanto 
que criado tipo penal específico destinado à sua proteção.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

231.Processo:000002837.2013.6.15.0017 Voto: 3973/2013 Origem: JE/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTO CRIME ELEITORAL (ART. 39, § 5º, INCISO III, DA LEI Nº 

9.504/97).  ARQUIVAMENTO.  ATIPICIDADE.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CPP). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de termo circunstanciado destinado a apurar a conduta de cidadão que supostamente teria 
efetuado uma queima de fogos de artifício nas imediações de seção eleitoral, o que poderia caracterizar 
crime previsto no art. 39, § 5º, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
2. A Promotora Eleitoral requereu o arquivamento por entender que dos elementos carreados aos autos 
não se extrai com absoluta segurança a materialidade da infração penal eleitoral.
3. O Juiz discordou do pedido alegando existência de elementos que sugerem indícios de materialidade 
e autoria do fato.
4.  A lei  veda  a  abordagem  ao  eleitor,  no  dia  da  eleição,  com  a  finalidade  de  obter  o  seu  voto, 
convencendo-o a votar ou não votar em determinado candidato, partido ou coligação. No caso dos autos, 
em momento algum logrou-se demonstrar que o investigado estava fazendo a divulgação de material, ou 
praticando qualquer outro ato tendente a influenciar eleitores. 
5. Mera manifestação de entusiasmo do eleitor pelo candidato de sua preferência, que se aproxima para 
exercer seu direito de voto.
6. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

232.Processo:0006255-48.2013.4.02.5101 Voto: 3974/2013 Origem: VF/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, INC. IV, DA LC Nº 75/93. 

SUPOSTO  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP).  ARQUIVAMENTO 
INDEFERIDO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE 4 
(QUATRO) PARCELAS, NO MONTANTE DE R$ 1.560,98. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF 
PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de expediente instaurado para apurar a prática, em tese, do delito previsto pelo art. 171, §3º, 
do  Código  Penal,  tendo  em  vista  a  constatação  de  fraude  no  recebimento  indevido  de  benefício 
previdenciário, após o óbito do titular.
2. O Procurador da República requereu o arquivamento por entender que a conduta seria atípica, com 
base na aplicação do princípio da insignificância. Houve discordância da magistrada.
3.  Quando se  trata  de  crimes  contra  a  Previdência  Social,  não  se  mostra  razoável  a  aplicação  do 
princípio  da  insignificância,  dada  a  relevância  do  bem  jurídico  tutelado,  sobretudo  porque  as 
consequências do delito se estendem a todo o sistema previdenciário, que é um patrimônio abstrato de 
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todos os trabalhadores. Também a presença da fraude indica extrema cautela no reconhecimento da 
bagatela. Precedentes.
4. Designação de outro membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
233.Processo:1.15.002.000304/2012-11 Voto: 3806/2013 Origem: PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, 

ART.  168-A).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N.  75/93,  ART.  62,  IV).  DESNECESSIDADE DE 
ESGOTAMENTO  DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  83  DA LEI  Nº 
9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir  de cópia  de processo deflagrado pela  11ª  
Inspetoria de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-CE), relativo às contas gerais 
do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Iguatu/CE, pertinentes ao exercício 
financeiro de 2002, no qual foram verificados indícios de crime de apropriação indébita previdenciária 
(CP, art. 168-A) por parte da gestora.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a ausência 
de crédito tributário devidamente constituído impossibilita o prosseguimento da persecução penal.
3. O crime  do  art.  168-A caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições 
previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador, logo, não há no tipo referência aos verbos 
nucleares suprimir ou reduzir tributo, conforme se exige na sonegação fiscal. Assim, não há motivo para 
obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a apurar o prejuízo 
efetivamente verificado. Precedente do STF (HC nº 97888/RJ, Min. Luiz Fux).
4.  Não homologação do arquivamento e designação de outro  Membro do MPF para prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

234.Processo:1.15.000.000202/2013-04 Voto: 3733/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC). CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS 

(CP, ART. 171, §3º).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62, IV). ENCERRAMENTO 
PREMATURO DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do envio de expediente administrativo  
pela Procuradoria Federal Especializada do INSS, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato 
previdenciário, descrito no art. 171, § 3º, do Código Penal, mediante o recebimento indevido de benefício 
previdenciário no período de 12/2002 a 05/2003, o que gerou um prejuízo à autarquia federal  no aporte  
atualizado de R$ 1.876,06 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e seis centavos).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da 
insignificância. Consignou que o exame dos autos evidencia que não se justifica o ajuizamento de ação 
penal, notadamente tendo em vista a irrelevância da conduta da investigada.
3. Consta dos autos que os saques do benefício previdenciário ocorreram mesmo após a morte da 
beneficiária, em 23/12/2002, o que denota a existência da materialidade delitiva do crime de estelionato 
previsto no art. 171, § 3º, Código Penal.
4.  Tendo  em  vista  que  o  recebimento  irregular  do  benefício  estendeu-se  por  5  (cinco)  meses  e  a 
relevância do bem jurídico protegido, não se mostra razoável a aplicação do princípio da insignificância à 
espécie. Não se trata de patrimônio particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a  
integridade do erário público. Busca-se também a proteção da confiabilidade e do equidade das relações 
entre o Estado e a sociedade e suas diversas formas de custeio.
5.  Registre-se  que  este  Colegiado,  em  casos  semelhantes,  tem  homologado  as  promoções  de 
arquivamento, mas somente quando constatada a completa ausência de dolo ou a percepção indevida 
por até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos.
6.  Não homologação do arquivamento e designação de outro  Membro do MPF para prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
235.Processo:1.27.002.000148/2013-58 Voto: 3882/2013 Origem: PRM-FLORIANO/PI

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação subscrita por Presidente de associação de 
moradores de comunidade situada em Jerumenha/PI, noticiando a existência de clima de grande tensão 
no local, com ações truculentas e de protesto, decorrentes da tentativa de pessoas de alterar o estatuto 
da agremiação com o suposto intuito de forjar processo para que referida comunidade seja reconhecida 
como quilombola. Intimidações e ameaças no embate entre grupos querendo promover alterações no 
estatuto e outros rechaçando tal iniciativa. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Caso em que 
se revelam também potenciais delitos de ameaça, com indicação de rixas, crimes contra a honra, lesões 
corporais e, pelo contexto descrito, até possíveis atentados contra a vida, de ambas as partes. Eventuais 
excessos na discussão dos rumos a serem dados à administração da entidade comunitária. Inexistência 
de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades 
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir 
na persecução penal quanto às condutas delituosas que atentam contra a integridade física e moral dos 
envolvidos e o legítimo exercício dos direitos associativos. Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

236.Processo:1.00.000.006188/2013-77 Voto: 3731/2013 Origem: PRM-SERRA TALHADA/PE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  contra  a  economia  popular  (Lei  nº  1.521/51,  art.  4º)  e/ou 

apropriação indébita (CP, art. 168) praticado(s), em tese, por proprietários de empresa do ramo de venda 
de materiais de construção. Notícia de retenção de cartões de programas sociais, incluindo do programa 
“Bolsa-Família”, pertencentes a moradores de Itacuruba/PE. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR). Incidência da Súmula nº 498 do STF: “Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o 
processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular”. Precedentes da 2ª CCR. Inexistência 
de prejuízo a bem, serviços ou interesse direito e específico da União ou de suas entidades. Possíveis  
crimes de agiotagem e apropriação indébita em detrimento de beneficiários de programas assistenciais.  
Prática ilícita cada vez mais comum por parte de credores como forma de garantia de recebimento de  
dívidas, em que as vítimas são os próprios clientes de estabelecimentos comerciais. Eventual lesão a 
interesses de particulares,  não havendo notícia  de apropriação ou desvio  de recursos da União ou 
mesmo  de  envolvimento  de  agentes  públicos  federais.  Ausência  de  elementos  aptos  a  justificar  a 
atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério 
Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

237.Processo:1.26.005.000035/2013-60 Voto: 3983/2013 Origem: PRM-GARANHUNS/PE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de termo de declarações prestadas por pessoa domiciliada na 

zona rural do município de Caetés/PE, noticiando possíveis crimes contra a honra e/ou liberdade sexual. 
Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a 
bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventuais 
lesões à integridade física e moral de pessoas do povo. Ausência de atribuição do Ministério Público 
Federal  para  prosseguimento  da  persecução  penal. Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao 
Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

238.Processo:1.34.001.002414/2013-52 Voto: 4013/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime ofertada por particular através do sistema 

Digi-Denúncia, relatando a suposta prática de crime contra honra. Pessoa desconhecida teria criado um 
falso perfil com os dados do noticiante em rede social, no intuito de difamá-lo (CP, art. 139). Revisão de  
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços 
ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Imputação de fato ofensivo 
à reputação de particular.  Crime de ação penal privada. Ausência de atribuição do Ministério Público 
Federal  para  prosseguimento  da  persecução  penal. Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao 
Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

239.Processo:1.14.003.000092/2013-80 Voto: 3732/2013 Origem: PRM-BARREIRAS/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Representação formulada através do 

sistema Digi-Denúncia. Relato de compra de um telefone celular por meio da internet. Efetivação do 
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pagamento e não recebimento do produto, sem qualquer justificativa. Revisão de declínio (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  prejuízo  a  interesse  de  particular. 
Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da  persecução  penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

240.Processo:1.34.001.001889/2013-21 Voto: 3764/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) e/ou contra as relações de consumo 

(Lei nº 8.078/90). Notícia-crime formulada por meio do Digi-Denúncia. Compra de produto em sítio de 
comércio  eletrônico,  efetivação do depósito na conta bancária  indicada e não recebimento do bem. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Eventual  prejuízo  a  interesses  de 
particular/consumidor.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 
persecução criminal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

241.Processo:1.18.000.001014/2013-83 Voto: 3837/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir da informação de que foram apreendidas 11 (onze) cédulas 

falsas de cinquenta reais em poder de pessoa menor de 18 anos na data do fato (27/01/2013). CP, art. 
289, § 1º.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Adolescente que, ouvido pela autoridade 
policial, relatou ter comprado cédulas falsas, pagando por cada uma delas vinte e cinco reais. Suposta  
prática de ato infracional, cuja competência é de uma das Varas da Infância e Juventude da Comarca de 
Goiânia/GO. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

242.Processo:00175/2013 Voto: 3779/2013 Origem: PRM – PATOS DE MINAS/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :  Inquérito policial. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98). Escavação de poços para captação de água 

sem as devidas outorgas.  Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Compete ao Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA outorgar o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água 
de domínio estadual.  No caso em tela,  a água utilizada é considerada água subterrânea, sendo de 
domínio estadual (CF, art.  26,  inc.  I).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

243.Processo:1.16.000.000805/2013-61 Voto: 3839/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de dano (art. 163 do CP). Procedimento instaurado ante a notícia 

de que o representante teve o seu veículo danificado por outro particular. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 33). Inexistência de lesão a bens,  serviços ou interesses da União de forma direta e específica.  
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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

244.Processo:1.34.043.000041/2013-99 Voto: 3776/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) e/ou contra as relações de consumo 

(Lei nº 8.078/90). Notícia-crime formulada por meio do Digi-Denúncia. Compra de produto em sítio de 
comércio  eletrônico,  efetivação do depósito na conta bancária  indicada e não recebimento do bem. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Eventual  prejuízo  a  interesses  de 
particular/consumidor.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 
persecução criminal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

245.Processo:1.34.001.002570/2013-13 Voto: 3961/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Denúncia anônima relatando a venda ilegal de créditos de jogo eletrônico, com 

suposto envolvimento de menores de idade, em site da Internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 
Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União de forma direta e específica. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

246.Processo:1.33.000.002974/2011-92 Voto: 3696/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível esquema criminoso para emissão de permissões de táxis.  Revisão de 

declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR). 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.  Quanto ao suposto crime  de sonegação de tributos  (Lei 
8.137/90), tendo em vista a isenção de impostos na compra de veículos, já foi enviado ofício à Receita 
Federal  do  brasil,  acompanhado  de  cópia  da  representação,  para  a  tomada  das  providências 
eventualmente cabíveis. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
247.Processo:1.25.011.000110/2012-60 Voto: 3885/2013 Origem: PRM-PARANAVAÍ/PR

Relatora :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Expediente instaurado de ofício por Procurador da República 

oficiante na PRM de Paranavaí/PR para apurar  a situação econômica de 2 (dois)  condenados pela 
prática de crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I), que, em audiências admonitórias, nos 
autos de execução penal, alegaram não ter condições financeiras de arcar com a pena pecuniária e a 
multa penal impostas na sentença condenatória. Afirmação que levantou suspeita do Ministério Público 
Federal, tendo em vista que a condenação dos investigados decorre da crime tributário que resultou na 
sonegação  de  vultosa  quantia.  Possível  crime  de  falsidade  ideológica.  CP,  art.  299.  Registros  em 
matrículas de imóveis efetuados em nome de laranjas. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV)  e  de  declínio  (Enunciado  n°  32  -  2a CCR).  (1)  Realização  de  diligências  que  comprovaram  a 
capacidade financeira dos apenados para arcar com a pena pecuniária e a multa cominadas, já tendo o 
representante  do  Parquet peticionado  ao  Juízo  da  Vara  Federal  da  Subseção  Judiciária  de 
Paranavaí/PR. Manifestação desfavorável à exclusão das sanções pecuniárias.  Designação de nova 
audiência admonitória. Constatação de que o dano ao erário causado pela conduta dos condenados é 
objeto de execução fiscal em trâmite perante o mesmo Juízo. Decretação da indisponibilidade de bens 
em nome dos investigados e de laranjas. Caso em que se mostra desnecessária a instauração de novo 
procedimento buscando a reparação do dano ao erário causado pelas condutas criminosas. Exaurimento 
do objeto do presente PIC. (2) Existência de indícios da prática de crime de falsidade ideológica. Registro de 
imóveis em nome de laranjas e contratos de locação firmados em nome da filha dos investigados. Possível 
falsificação  de  documento  particular  e  de  assento  imobiliário.  Eventual  lesão  aos  interesses  e  serviços 
notariais  e  de  registro,  sujeito  ao  controle  e  fiscalização  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Paraná.  
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. 
Ausência  de  elementos  de  informação aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
248.Processo:1.33.006.000114/2012-45 Voto: 3724/2013 Origem: PRM-LAGES/SC

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação autuadas a partir  de Representação Fiscal  para Fins Penais,  dando conta da 

suposta prática do crime de contrabando de cigarros. CP, art. 334, § 1º, b e c. Revisão de arquivamento 
(LC  n.  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  realizadas.  Informação  de  que  os  fatos  relatados  neste 
expediente já foram objeto do Inquérito Policial nº 0263/2010-4 (autos nº 2009.72.11.000657-2), que deu 
origem à Ação Penal nº 5002029-64.2012.4.04.7211, em curso perante o Juízo Federal da Subseção 
Judiciária  de  Caçador/SC.  Arquivamento  do  apuratório  quanto  ao  ora  representado.  Duplicidade  de 
investigações. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

249.Processo:1.21.001.000040/2012-16 Voto: 3727/2013 Origem: PRM-DOURADOS/MS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público (ICP). Expediente instaurado a partir de Representação formulada pelo Prefeito 

Municipal  de  Caarapó/MS  em  desfavor  de  ex-gestores  da  administração  local.  Irregularidades  na 
prestação de contas relativas a convênio firmado entre o município e o FNDE – Fundo Nacional de  
Desenvolvimento da Educação. Possível prática de crime de responsabilidade de ex-prefeito (Decreto-
Lei nº 201/67, art. 1º, inc. VI). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).Deficiência na prestação 
de contas.  Não apresentação do demonstrativo de execução físico-financeira  e não identificação de 
documentos comprobatórios de despesas (notas fiscais, faturas e recibos) com o número do convênio.  
Irregularidades formais que não prejudicaram o adequado exame das contas por parte dos técnicos do 
FNDE. Aprovação com ressalvas. Fatos ocorridos entre 1994 e 1998. Pena máxima cominada de 3 (três) 
anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade 
(CP, art. 107, IV c/c art. 109, IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

250.Processo:1.30.001.001563/2013-43 Voto: 3766/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação anônima, noticiando que dois indivíduos, em 

sala  de  bate  papo  na  internet,  comentaram  que  “umas  mulheres  seriam  assassinadas  em  Volta 
Redonda/RJ”. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de informações mínimas 
que  permitam  o  prosseguimento  da  investigação.  Insuficiente  narrativa  dos  fatos.  Relato  vago  e 
genérico. Carência de dados concretos acerca de eventual infração penal. Absoluta inépcia da delação 
inicial. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

251.Processo:1.33.009.000009/2013-67 Voto: 3765/2013 Origem: PRM-CAÇADOR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  expedido  pelo  IBAMA comunicando 

possível ocorrência do crime de desobediência ou de crime ambiental em virtude da não apresentação 
de documentos requisitados pela autarquia, dentre eles Projeto de Recuperação de Área Degradada e 
Laudo técnico, nos termos exigidos pela legislação de regência. Lei nº 6.938/81, art. 17-C, § 1º, c/c art. 
80 do Decreto nº 6.514/08. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto 
de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente. Infração de natureza administrativa.  
Cominação de multa, sem qualquer alusão à sanção criminal por desobediência. Lei nº 9.605/98, art. 72, §3º. 
Falta de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

252.Processo:1.00.000.006426/2013-44 Voto: 3805/2013 Origem: PRE/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para apurar possível uso de documento falso para comprovação 

de  escolaridade  no  pedido  de  registro  de  candidatura.  Código  Eleitoral,  art.  353.  Revisão  de 
arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62,  IV).  Remessa  integral  de  cópia  do  presente  procedimento  ao 
Departamento de Polícia Federal na Bahia. Instauração de 3 (três) inquéritos policiais objetivando a apuração 
individualizada da conduta dos envolvidos. Expedientes protocolizados sob os nºs 08255.010611/2013-17, 
08255.010020/2013-31  e  08255.010023/2013-75.  Providências  esgotadas  no  âmbito  do  expediente 
deflagrado pela Procuradoria Regional Eleitoral na Bahia. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

253.Processo:1.30.001.001659/2013-10 Voto: 3723/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, durante o período de 09/2002 a 03/2003. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela Previdência Social, que 
tentou  localizar  e  ouvir  o  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  da  beneficiária  falecida. 
Familiares não identificados.  Inexistência de indícios que permitam apontar  quem se beneficiou dos 
pagamentos irregulares. Fatos ocorridos há mais de 10 (dez) anos. Inviabilidade de novas diligências 
para coleta de dados que justifiquem a continuidade da apuração. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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254.Processo:1.30.001.001147/2013-45 Voto: 3722/2013 Origem: PRM-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  cópia  dos  autos  de  ação  ordinária  de  concessão  de 

benefício de aposentadoria rural ajuizada em face do INSS. Suposta prática de crime de estelionato 
decorrente de fraude no deferimento de benefício requerido perante a Agência de Previdência Social – 
APS em Alegre, Espírito Santo. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Discrepância entre o número do CPF da investigada constante da petição inicial, da procuração e da 
declaração  e  aquele  lançado  na  declaração  expedida  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  de 
Alegre/ES.  Pesquisa  realizada  na  página  eletrônica  do  Tribunal  de  Justiça  do  Espírito  Santo. 
Constatação de que o advogado da investigada também figura como procurador de outra segurada, 
também autora de ação proposta contra o INSS e que tramitou perante o Juízo de Direito da Comarca de 
Alegre/ES.  Lapso  ocorrido  no  preenchimento  de  peças  (modelos  prévios)  elaborados  pelo  mesmo 
causídico.  Confusão  entre  os  números  de  CPF  das  constituintes.  Uso  de  meio  fraudulento  não 
evidenciado.  Ausência  de  indícios  que  possam  por  ora  constituir  crime.  Pleito  de  aposentadoria, 
inclusive, deferido pelo Juízo de primeiro grau. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

255.Processo:1.16.000.000894/2013-45 Voto: 3721/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação.  Crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal  (CP, art.  171,  § 3º). 

Ocorrência de movimentação em conta de depósito por meio de cheque com indícios de fraude. Revisão 
de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Abertura  de  procedimento  de  apuração  interna  de 
contestação em que foram identificados indícios de fraude. Ausência de elementos mínimos aptos a 
indicar a autoria da prática criminosa. Possível clonagem ocorrida há quase três anos. Cédula de cheque 
mantida em papel até sua liquidação final. Inviabilidade de realização de perícia por falta do original do 
título ou mesmo de outras diligências para coleta de dados que justifiquem a continuidade da apuração. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

256.Processo:1.23.002.000147/2013-52 Voto: 3726/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de obtenção, mediante fraude, de financiamento em instituição 

financeira em concurso formal com o de estelionato.  Lei nº 7.492/86,  art.  19; CP, art.  171, § 2º, III.  
Expediente instaurado a partir de representação formulada pelo Banco da Amazônia – BASA, narrando a 
existência  de  conduta  criminosa  no  âmbito  de  financiamento  rural  vinculado  ao  FNO  -  Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Financiamento rural celebrado entre o BASA e produtor rural, que obteve perante a instituição bancária o  
valor de R$ 2.471,95, com vencimento final previsto para 10/2008, tendo por objeto o plantio de 2ha de 
feijão.  Inadimplência  do  mutuário.  Falta  de laudo de vistoria  a  demonstrar  aplicação do crédito  em 
finalidade diversa da contratada. Expedição de ofício ao BASA para que fosse encaminhada ao MPF 
cópia  de  documentos  relacionados  ao  financiamento.  Envio  apenas  de  dossiê  administrativo, 
desacompanhado de laudos técnicos de vistoria na área de plantio após o inadimplemento. Constatação 
de  que  o  representado  é  devedor  do  referido  financiamento,  tendo  fundamentado,  verbalmente,  o 
inadimplemento pela ausência de safra. Carência de documentação apta a comprovar a existência de 
crime ou mesmo de questão coletiva a ser apurada pelo Ministério Público Federal. Materialidade delitiva 
não evidenciada. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

257.Processo:1.24.000.000543/2013-62 Voto: 3804/2013 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de ofício do Departamento de Polícia Federal na Paraíba,  

dando conta de suposto furto de um gravador de voz pertencente ao acervo patrimonial do Conselho  
Regional de Psicologia daquele Estado. CP, art. 155. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. 
IV).  Análise  detida  das  informações  apresentadas  pela  autoridade  policial.  Demonstração  da 
materialidade  delitiva.  Autoria  não  identificada  em  razão  da  ausência  de  registro  de  imagens  ou 
testemunhas do fato. Inexistência de qualquer controle de acesso ao local do furto. Livre circulação de 
funcionários da autarquia, prestadores de serviço e particulares. Circunstâncias que não apontam para 
perspectiva de êxito no prosseguimento da apuração do ilícito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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258.Processo:00249/2011 Voto: 3763/2013 Origem: PRM-ALTAMIRA/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta ocorrência do crime de invasão de terras da União, 

localizadas em Altamira/PA. Lei nº 4.947/66, art. 20. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.  
IV). Vistoria no local do possível ilícito realizada pela autoridade policial. Obra paralisada desde a apreensão 
de  “sapatas”  de  grande monta,  ocorrida  em novembro  de  2011.  Oitiva  dos  vizinhos  próximos,  que  não 
souberam identificar  quem se apresentava como proprietário  do terreno.  Juntada aos autos  da  cópia  da 
matrícula do imóvel pertencente à União, sem qualquer registro de transferência ou indicação de nome que 
pudesse vir a ser investigado. Inexistência de indícios que permitam apontar quem teria iniciado a construção  
em terreno da União. Fato ocorrido há mais de 1 (um) ano. Inviabilidade de novas diligências para coleta de 
informações que justifiquem a continuidade da apuração. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

259.Processo:1.24.002.000038/2010-55 Voto: 3881/2013 Origem: PRM-SOUSA/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal -  PIC. Suposta prática dos crimes tipificados no art.  1º,  VII,  do 

Decreto-Lei nº 201/67, pelo ex-Prefeito do Município de Bentinho/PB, que teria deixado de prestar contas 
relativas  à  aplicação  de  recursos  repassados  pelo  Ministério  da  Educação,  e  no  art.  90  da  Lei  nº 
8.666/93, em razão de fraude a procedimento licitatório. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 
Fatos verificados no período de vigência do Convênio nº 751233/2003, que vigorou entre 12/2003 e 10/2004. 
Pena máxima cominada, respectivamente, de 3 (três) e 4 (quatro) anos de detenção. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal  (CP, art.  109,  inc.  IV), já que decorridos mais de 8 (oito) anos da ocorrência dos ilícitos 
investigados. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

260.Processo:1.15.000.000781/2013-87 Voto: 3728/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
inc. IV). Fatos verificados no período de 03 a 05/1996. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais 
de  12  (doze)  anos  da  última  percepção  indevida.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV). 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

261.Processo:1.28.000.000859/2008-48 Voto: 4012/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Notícia de irregularidades  

na  concessão  de  benefício  previdenciário  à  esposa  ou  companheira  de  ex-gerente  da  Agência  da 
Previdência Social no município de Santo Antônio/RN. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. 
IV). Diligências. Investigada que foi titular de benefício de auxílio-doença no período de julho/2011 a 
julho/2012, não havendo qualquer evidência de irregularidade em sua concessão, mormente porque, ao 
tempo dos fatos, seu marido ou companheiro já não fazia mais parte dos quadros da autarquia, posto 
que demitido em maio/2001. Eventuais ilícitos cometidos no período em que o ex-servidor atuava na 
referida APS (entre 1997 e 1999). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 (doze) anos 
dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

262.Processo:1.13.000.000301/2009-76 Voto: 3834/2013 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir de Representação formulada por pessoa protegida pelo 

PROVITA – Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas. Relato de danos sofridos pelo noticiante 
em razão de sua exclusão do referido programa federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV).  Informação  prestada  pela  Defensoria  Pública  da  União  no  Amazonas  no  sentido  de  que  o 
Representante  ajuizou  ação  em desfavor  da  União  (Processo  nº  2009.32.00.  006824-0),  perante  o 
Tribunal Regional da 1ª Região, tendo por objeto os supostos danos relatados neste feito administrativo. 
Judicialização  da  questão  relacionada  com  a  exclusão  da  representante  do  programa  de  proteção 
federal. Exaurimento do objeto do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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263.Processo:1.17.004.000022/2013-18 Voto: 3832/2013 Origem: PRM-LINHARES/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente administrativo instaurado a partir de representação formulada por meio 

da  internet,  noticiando  que  empresa  do  ramo  de conservação e  limpeza,  sediada  no  município  de 
Linhares/ES, optou pelo regime SIMPLES, com a finalidade de sonegar tributos. Lei nº 8.137/90, art. 1º. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de notícia de procedimento fiscal ou 
crédito tributário constituído contra a empresa investigada. Delito cuja tipificação depende da constituição 
definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do STF: “Não se tipifica crime 
material  contra  a  ordem tributária,  previsto  no  art.  1º,  incisos  I  a  IV,  da Lei  nº  8.137/90,  antes  do  
lançamento definitivo do tributo”. Falta de justa causa para a persecução penal. Expedição de ofício à 
Receita  Federal  do  Brasil,  encaminhando  cópia  da  presente  representação  e  solicitando  que,  se 
entender pertinente, instaure procedimento fiscal para apurar os fatos narrados e, se ao final da ação  
fiscal e da constituição definitiva do crédito, verificar a ocorrência de crime, envie ao Ministério Público 
Federal representação fiscal para fins penais. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

264.Processo:1.19.000.000410/2013-56 Voto: 3836/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  para  apurar  a  suposta  prática  de  crime  de  sonegação  fiscal. 

Expediente  administrativo  oriundo  de  procedimento  em  que  o  Ministério  Público  Eleitoral  formulou 
representação em desfavor de empresa que efetuou doação para campanha eleitoral superior ao limite 
de 2% do seu faturamento bruto auferido no ano-base de 2009, em desacordo com o art. 81, § 1º, da Lei  
nº 9.504/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas. Informações 
da  Receita  Federal  do  Brasil  no  sentido  de  que  empresa  investigada,  embora,  de  fato,  não  tenha 
apresentado Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, cumpria regularmente as obrigações 
tributárias  acessórias,  “estando em dias  com a  Declaração  do  Simples  Nacional  instituída  pela  Lei  
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006”. Pessoa jurídica que se encontra dispensada da 
obrigatoriedade  de  apresentar  DIPJ,  devendo  apenas  efetuar  anualmente  declaração  única  e 
simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, nos termos do art. 25 da referida LC. Entrega da 
Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), referente ao ano-base de 2009. Inexistência de indícios 
da prática de conduta típica. Análise que apontou apenas o indício de suposta variação patrimonial a 
descoberto  quanto  ao  representante  legal  da  empresa.  Ocorrência  justificada  pela  própria  Receita 
Federal  como  indicativo  de  equívoco  do  contribuinte  no  ato  de  preenchimento  da  declaração. 
Inexistência de eventual crédito tributário definitivamente constituído. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

265.Processo:1.00.000.013005/2011-16 Voto: 3725/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de ofício  da Divisão de Fiscalização para Erradicação do 

Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia de relatório de fiscalização 
realizada em fazenda localizada em Vista Alegre do Abunã, Porto Velho/RO. Supostos crimes de redução 
à condição análoga à de escravo (CP, art.  149) e contra a Organização do Trabalho (CP, art.  203). 
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Existência  de  relatório  que  não  indica  a 
submissão dos trabalhadores a condições análogas às de escravos, mas sim eventuais infringências a 
normas trabalhistas, para as quais se mostra adequada e suficiente a atuação dos órgãos competentes 
no âmbito administrativo. Caso em que não se detectou a utilização de fraude ou violência para eventual 
frustração de direitos trabalhistas. Tipo penal que não se configura com o mero descumprimento da 
legislação  laboral.  Ausência  de  materialidade  delitiva  apta  a  ensejar  medidas  na  seara  judicial. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

266.Processo:1.00.000.004266/2013-07 Voto: 3982/2013 Origem: PRM-SINOP/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de ofício  da Divisão de Fiscalização para Erradicação do 

Trabalho Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia de relatório de fiscalização 
realizada em fazenda localizada na zona rural do município de Paranaíta/MT. Suposto crime de redução 
à condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Realização  de  diligência  no  local  indicado,  cuja  atividade  principal  é  a  criação  de  gado  de  corte.  
Minuciosa vistoria de todos os aspectos físicos e organizacionais.  Constatação, por parte da própria 
equipe de fiscalização, de que a denúncia era improcedente. Caso em que não se verificou condições 
laborais  degradantes  ou  situação  que  justificasse  resgaste  de  trabalhadores,  mas  sim  eventuais 
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infringências a normas de natureza trabalhista, para as quais se mostra adequada e suficiente a atuação 
dos órgãos competentes no âmbito administrativo.  Ausência de materialidade delitiva apta a ensejar 
medidas na seara judicial. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

267.Processo:1.21.002.000021/2013-52 Voto: 3840/2013 Origem: PRM – TRÊS LAGOAS/MS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de auto de infração lavrado pelo IBAMA, tendo em 

vista a não inscrição no Cadastro Técnico Federal do órgão. O registro é obrigatório para pessoas físicas 
ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e a industria 
e comércio de equipamentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.  
Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduta descrita  no auto  de infração não 
tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza 
administrativa (art. 82 da Lei nº 9.605/98). Falta de justa causa para continuidade da persecução penal.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

268.Processo:1.28.100.000056/2013-22 Voto: 3699/2013 Origem: PRM - MOSSORÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de auto de infração lavrado pelo IBAMA, tendo em 

vista a não inscrição no Cadastro Técnico Federal do órgão. O registro é obrigatório para pessoas físicas 
ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e a industria 
e comércio de equipamentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.  
Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduta descrita  no auto  de infração não 
tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza 
administrativa (art. 82 da Lei nº 9.605/98). Falta de justa causa para continuidade da persecução penal.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

269.Processo:0000525-69.2013.4.05.8400 Voto: 3838/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de auto de infração lavrado pelo IBAMA, tendo em 

vista a não inscrição no Cadastro Técnico Federal do órgão. O registro é obrigatório para pessoas físicas 
ou jurídicas que se dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e a industria 
e comércio de equipamentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras.  
Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Conduta descrita  no auto  de infração não 
tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza 
administrativa (art. 76 da Lei nº 9.605/98). Falta de justa causa para continuidade da persecução penal.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

270.Processo:1.16.000.000771/2013-12 Voto: 3697/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  ICMBIO  comunicando  possível 

ocorrência de crime ambiental, tendo em vista um particular ter sido flagrado realizando atividade de 
ciclismo  em  desacordo  com  o  plano  de  manejo  do  Parque  Nacional  de  Brasília.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração não tipificada no rol dos 
crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. Infração de natureza administrativa (art. 82 da Lei  
nº 9.605/98). Falta de justa causa para continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

271.Processo:1.30.014.000054/2013-54 Voto: 3852/2013 Origem: PRM – ANGRA DOS REIS/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação.  Possível  crime ambiental  (art.  60 da lei  9.605/98).  Exercício  de atividade de 

descarga de pescado de embarcações por duas esteiras mecanizadas, sem licenciamento ambiental. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações prestadas pelo Instituto Estadual do 
Ambiente  –  INEA revelam  que  a  atividade  já  se  encontrava  licenciada.  Falta  de  justa  causa  para 
continuidade da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

272.Processo:1.17.000.000575/2013-01 Voto: 3701/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível prática de crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art.34). Durante fiscalização, 

foram encontrados equipamentos destinados à pesca irregular (rede de pesca). Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Ausência de indícios de autoria delitiva. Inexistência de outras diligências 
cabíveis aptas a possibilitar a identificação dos responsáveis. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

273.Processo:1.04.004.000061/2012-84 Voto: 3975/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Diversos ilícitos envolvendo ex-prefeito municipal. Revisão de arquivamento (LC 

75/93,  art.  62,  IV).  Informações contidas  nos  autos  revelam que já  foi  instaurada  a Ação Penal  nº 
5000477-98.2011.4.04.72, a qual trata dos fatos noticiados. Princípio do ne bis in idem. Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

274.Processo:1.26.001.000119/2009-57 Voto: 3963/2013 Origem: PRM - PETROLINA/PE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito (DL 201/67, art. 1º, 

inciso VII). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações contidas nos autos revelam as 
condutas investigadas já  são objeto  de investigação nos autos do PIC nº 1.26.001.000115/2009-79. 
Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

275.Processo:1.35.000.000623/2013-34 Voto: 3777/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (art. 289 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  

62, IV). Informações contidas nos autos revelam que o Procurador da República oficiante já requisitou a 
instauração de inquérito policial por meio do Ofício GAB/PRR/GGM nº 208/13, de 03/04/2013. Princípio 
do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

276.Processo:1.19.000.000546/2013-66 Voto: 3844/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação anônima, noticiando a existência de página 

falsa de instituição bancária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). A tentativa de acessar 
a  página  restou  frustrada,  tendo  em  vista  não  estar  mais  disponível  para  consulta.  Ausência  de 
informações  mínimas  que  permitam  o  prosseguimento  da  investigação.  A deflagração  de  qualquer 
apuratório demandaria a realização de prova pericial na máquina do representante, o que se revela 
impossível,  visto que a representação, via internet,  foi  anônima. Absoluta inépcia da delação inicial.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

277.Processo:1.30.001.001451/2013-92 Voto: 3773/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, durante o período de 10/2002 a 06/2003.  
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela Previdência Social, que 
tentou  localizar  e  ouvir  o  representante  legal  ou  procurador  cadastrado  da  beneficiária  falecida. 
Familiares não identificados.  Inexistência  de indícios  que permitam apontar  quem se beneficiou dos 
pagamentos irregulares. Fatos ocorridos há quase 10 (dez) anos. Inviabilidade de novas diligências para 
coleta de dados que justifiquem a continuidade da apuração. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

278.Processo:1.22.002.000142/2013-67 Voto: 3886/2013 Origem: PRM - UBERABA/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental. Pesca sem licença regularmente expedida pelo órgão 
ambiental. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta que não se enquadra nas figuras 
típicas dos arts. 34 e 35 da Lei 9.605/98. Infração administrativa. Imposição, pelo órgão ambiental, do 
pagamento de multa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

279.Processo:1.25.016.000034/2013-23 Voto: 3778/2013 Origem: PRM – APUCARANA/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de Informação.  Supostas  irregularidades  no  recebimento  de precatório  por  oficial  de justiça. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Diligências. Esclarecimentos prestados pela 
comarca em que o investigado atuava. Ausência de irregularidades. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

280.Processo:1.15.003.000035/2006-34 Voto: 3962/2013 Origem: PRM – SOBRAL/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo. Possíveis crimes de responsabilidade praticado por ex-prefeito (DL 201/67, 

art.  1º, incisos III, V e VII).  A gestão do investigado municipal encerrou-se no ano 2000. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/1993, art. 62, IV). Prazo prescricional de 08 (oito) anos. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal (CP, art. 109, III e IV). Extinção da punibilidade. A 5ª CCR homologou o arquivamento das 
matérias de sua atribuição. Revisão e homologação do arquivamento quanto à matéria criminal (LC 75/93, art. 
62, IV). Providências para o ressarcimento de eventuais danos causados ao erário já foram tomadas.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

281.Processo:1.20.002.000201/2012-91 Voto: 3700/2013 Origem: PRM - SINOP/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo. Possíveis crimes de responsabilidade praticado por ex-prefeito (DL 201/67, 

art. 1º, inciso III) e de fraude em licitação (89 da Lei 8.666/93). Fatos ocorridos em 04/03/2002. Revisão  
de  arquivamento (LC nº  75/1993,  art.  62,  IV).  Prazo prescricional  de 08  (oito)  anos.  Prescrição  da 
pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109,  III  e  IV).  Extinção da punibilidade.  A 5ª  CCR homologou o 
arquivamento das matérias de sua atribuição. Revisão e homologação do arquivamento quanto à matéria 
criminal (LC 75/93, art.  62, IV). Providências para o ressarcimento de eventuais danos causados ao 
erário já foram tomadas.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

282.Processo:1.15.000.000834/2013-60 Voto: 3694/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,  
inc. IV). Fatos verificados no período de 03 a 07/2000. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) 
meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais 
de  12  (doze)  anos  da  última  percepção  indevida.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV). 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

283.Processo:1.01.004.000484/2012-14 Voto: 3851/2013 Origem: PR/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento administrativo. Supostos crimes de sonegação de livro ou documento (art. 314 do CP) e 

desobediência (art. 330 do CP). Comunicação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
dando conta de que ex-prefeita municipal não teria apresentado, no prazo legal, o documento necessário 
à auditoria a ser realizada pelo órgão citado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).  
Diligências. Informações posteriores do órgão referido indicam que os documentos foram apresentados 
durante a ação fiscal. Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
284.Processo:1.26.000.000442/2013-17 Voto: 3730/2013 Origem: PR/PE

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Controle Externo da Atividade Policial. Medidas referentes à alienação antecipada 
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de veículos apreendidos, sob a guarda da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inspeção realizada no depósito de veículos da Superintendência 
da  Polícia  Federal  em  Pernambuco,  localizado  em  terreno  da  unidade  do  DNIT  em  Recife/PE. 
Constatação de que o ambiente em que ficam guardados os veículos carece de medidas adequadas de 
conservação, havendo grande quantidade de mato e de poças d'água no local. Expediente administrativo 
que diz respeito a um veículo, vinculado a processo que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE. Perda do veículo em favor da União decretada e expedição 
de guia de recolhimento ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD. Veículo ainda custodiado no pátio do 
DNIT, no aguardo de representantes da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD para a 
formalização  da  entrega  e  do  efetivo  encaminhamento  do  bem  para  alienação  em  hasta  pública. 
Cumprimento da finalidade que motivou a instauração do presente procedimento. Peças de Informação 
originárias (1.26.000.001037/2012-35) ainda em trâmite com vistas à adoção de medidas de caráter 
geral  junto  aos  órgãos  competentes  como  Ministério  Público  de  Pernambuco,  Tribunal  de  Justiça 
daquela  unidade  federativa,  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal,  Secretaria  Nacional  de 
Políticas sobre Drogas e Advocacia-Geral da União. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

285.Processo:1.26.000.000552/2013-89 Voto: 3833/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Controle Externo da Atividade Policial. Medidas referentes à alienação antecipada 

de veículos apreendidos, sob a guarda da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inspeção realizada no depósito de veículos da Superintendência 
da  Polícia  Federal  em  Pernambuco,  localizado  em  terreno  da  unidade  do  DNIT  em  Recife/PE. 
Constatação de que o ambiente em que ficam guardados os veículos carece de medidas adequadas de 
conservação, havendo grande quantidade de mato e de poças d'água no local. Expediente administrativo 
que diz respeito a um veículo, vinculado a processo que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Única 
da  Comarca  Cupira/PE.  Perda  do  veículo  em  favor  da  União  decretada  e  expedição  de  ofício  à 
Advocacia Geral da União. Informação da Procuradoria Regional da União – 5ª Região dando conta da 
designação de dois  servidores para realizar  a avaliação do veículo.  Cumprimento da finalidade que 
motivou  a  instauração  do  presente  procedimento.  Peças  de  Informação  originárias 
(1.26.000.001037/2012-35) ainda em trâmite com vistas à adoção de medidas de caráter geral junto aos 
órgãos  competentes  como Ministério  Público  de  Pernambuco,  Tribunal  de  Justiça  daquela  unidade 
federativa, Superintendência Regional da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
e Advocacia-Geral da União. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

286.Processo:1.22.001.000009/2012-30 Voto: 3729/2013 Origem: PRM-JUIZ DE FORA/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Expediente instaurado para apurar acidente 

ocorrido com veículo oficial conduzido por Policial Rodoviário Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Instauração de procedimento administrativo no âmbito da PRF. Boletim de acidente de 
trânsito que descreve a ocorrência de sinistro em uma curva, no período noturno e sob chuva, não tendo  
o condutor apresentado vestígio de ingestão de álcool ou fadiga na direção. Exame pericial realizado, 
concluindo que o agente não foi responsável pelo acidente, pois trafegava nos limites de velocidade em 
uma situação externa crítica, não havendo, no caso, imperícia na condução do veículo oficial. Adequação 
da  conduta  às  normas  de  trânsito.  Infração  disciplinar  e/ou  penal  não  evidenciada.  Inexistência  de 
indícios de prática delitiva. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

287.Processo:1.26.000.000479/2013-45 Voto: 3848/2013 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Controle Externo da Atividade Policial. Medidas referentes à alienação antecipada 

de veículos apreendidos, sob a guarda da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inspeção realizada no depósito de veículos da Superintendência 
da  Polícia  Federal  em  Pernambuco,  localizado  em  terreno  da  unidade  do  DNIT  em  Recife/PE. 
Constatação de que o ambiente em que ficam guardados os veículos carece de medidas adequadas de 
conservação, havendo grande quantidade de mato e de poças d'água no local. Expediente administrativo 
que diz respeito a um veículo, vinculado a processo que tramita perante o Juízo de Direito da Vara Única 
de Palmares/PE. Perda do veículo em favor da União decretada e expedição de ofício à Advocacia Geral 
da União. Informação da Procuradoria Regional da União – 5ª Região dando conta da designação de 
dois  servidores  para  realizar  a  avaliação  do  veículo.  Cumprimento  da  finalidade  que  motivou  a 
instauração  do  presente  procedimento.  Peças  de  Informação  originárias  (1.26.000.001037/2012-35) 
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ainda em trâmite com vistas à adoção de medidas de caráter geral junto aos órgãos competentes como 
Ministério  Público de Pernambuco, Tribunal de Justiça daquela unidade federativa,  Superintendência 
Regional da Polícia Federal, Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Advocacia-Geral da União. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

288.Processo:1.00.000.006308/2013-36 Voto: 3698/2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento administrativo. Relatório decorrente da inspeção realizada na Delegacia de Polícia Federal em 

Rio Grande/RS, no dia 09/04/2013 ,para ciência. Relatório de inspeção em ordem. Diligências devidamente 
empreendidas pelo MPF. Esgotamento do objeto do Procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

289.Processo:1.25.003.003774/2009-84 Voto: 3774/2013 Origem: PRM – FOZ DO IGUAÇU/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Representação noticiando possível crime de abuso de autoridade (Lei 4898/65) 

por  parte  de  policiais  rodoviários  federais.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).Fatos 
ocorridos  em  2009.  Prazo  prescricional:  02  (dois)  anos.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal. 
Extinção de punibilidade (art. 107, IV, CP). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
290.Processo:0015561-18.2012.4.05.8100 Voto: 3790/2013 Origem: JF/CE

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (ART. 171, §3º, 

DO  CP).  SAQUE  DE  TRÊS  PARCELAS  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DO 
TITULAR.  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA  E  NA 
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO (CPP, 
ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.  Trata-se  de  peças  de  informação instauradas  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de  estelionato 
previdenciário (art. 171, §3º, do CP), tendo em vista o recebimento, por pessoa não identificada, nos 
meses de fevereiro a abril de 2008, de benefício assistencial pertencente a segurado do INSS, falecido 
em 26/2/2008, no valor originário de R$ 1.210,00. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do 
princípio da insignificância e na impossibilidade de comprovação da autoria.
3. Discordância do Magistrado.
4. Considerando que o óbito ocorreu já no final do mês (26/2/2008), estando, portanto, o beneficiário com 
vida praticamente durante todo o período aquisitivo referente a fevereiro, tal mês não deve ser levado 
integralmente em consideração. Assim,  os valores indevidamente pagos equivaleriam aos meses de 
março e abril de 2008, totalizando um valor originário de R$ 830,00.
5. Inexistência de indícios de autoria delitiva, uma vez que não havia representante legal cadastrado e,  
realizadas diligências in loco, no intuito de se identificar o possível recebedor do valor indevido, não se 
logrou êxito em localizá-lo.
6. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

291.Processo:0001559-33.2010.4.03.6107 Voto: 3969/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180 DO CP. SUSPEITA 

DE  RECEPTAÇÃO  DE  TRILHOS  SUBTRAÍDOS  DA  EXTINTA  REDE  FERROVIÁRIA  FEDERAL. 
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA. CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62, IV. 
INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE  DELITIVAS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime previsto no art. 180 do  
CP, em razão de suspeita de receptação de trilhos subtraídos da extinta Rede Ferroviária Federal S/A.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por ausência de justa causa 
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para a ação penal.
3. A Juíza Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por entender que existem indícios suficientes  
de autoria e materialidade a embasar o oferecimento da denúncia.
4. No caso em análise, não restou claro, até o presente momento, se as notas fiscais juntadas aos autos 
do inquérito policial se referem ou não aos trilhos encontrados no estabelecimento investigado.
5. Arquivamento prematuro.
6. Presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas, deve-se dar prosseguimento à persecução 
penal,  principalmente porque, nesta fase de investigação pré-processual,  prevalece o princípio do in 
dubio pro societate.
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

292.Processo:0006682-50.2012.4.01.3309 Voto: 3970/2013 Origem: JF/GUANAMBI-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (ARTS. 54, §2°, INCISO III E §3°, 67 E 68,  

DA LEI N° 9.605/98). VAZAMENTO DE LICOR DE URÂNIO. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possível crime ambiental (arts. 54, §2°,  
inciso III e §3°, 67 e 68, da Lei n° 9.605/98), em razão da notícia do vazamento de “licor de urânio” e da  
não comunicação do fato às autoridades competentes.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, em razão da prescrição da 
pretensão punitiva, uma vez que os fatos teriam ocorrido em meados de outubro de 2000.
3. Discordância do Juiz Federal.
4.  Informações  contidas  nos  autos  apontam  para  a  possível  existência  de  diversas  irregularidades  e 
repercussões decorrentes do vazamento do material em período posterior, compreendido entre 2001 e 2008.
5. Arquivamento prematuro.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

293.Processo:2008.83.05.000528-4 Voto: 3991/2013 Origem: JF/GARANHUNS-PE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (ART.  342  DO  CP).  MPF: 

AUSÊNCIA  DE  POTENCIALIDADE  LESIVA DO  DEPOIMENTO  PRESTADO.  DISCORDÂNCIA  DA 
MAGISTRADA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV). 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de falso testemunho (art. 342 do 
CP), ocorrido nos autos de processo que tramitou na Justiça Federal.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  inquérito  por  ausência  de 
potencialidade lesiva nas declarações prestadas pela testemunha.
3. Discordância da Juíza Federal.
4. No caso dos autos, o Magistrado trabalhista já percebeu de primeiro plano a falsidade testemunhal,  
razão pela qual inexistiu potencialidade lesiva na conduta.
5. Conforme entendimento desta Câmara Criminal, para a configuração do crime de falso testemunho é 
necessária a existência de potencialidade lesiva nas declarações prestadas pela testemunha, o que não 
se verificou no presente caso. Precedentes do STF e STJ.
6. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

294.Processo:0002765-14.2012.4.03.6107 Voto: 4077/2013 Origem: 2ª VF-ARAÇATUBA/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  FALSO  TESTEMUNHO  OCORRIDO  NOS  AUTOS  DE  RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA (CP, ART. 342).  MPF: AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DO DEPOIMENTO 
PRESTADO. MAGISTRADO: DISCORDÂNCIA (ART. 28, CPP). INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de falso testemunho, previsto no 
artigo 342 do Código Penal, ocorrido nos autos de reclamação trabalhista.
2. Conforme entendimento desta Câmara Criminal, para a configuração do crime de falso testemunho é 
necessária a existência de potencialidade lesiva nas declarações prestadas pela testemunha, o que não 
se verificou no presente caso. Precedentes do STF e STJ.
3.No caso dos autos, o Magistrado trabalhista já percebeu de primeiro plano a falsidade testemunhal, 
razão pela qual inexistiu potencialidade lesiva na conduta.
4. Insistência no pedido de arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
295.Processo:1.03.000.001774/2012-32 Voto: 3587/2013 Origem: PRM/FRANCA-SP

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  APURAÇÃO  DE  POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  NA 

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DE EX-PREFEITO DECLARADA À JUSTIÇA ELEITORAL. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  NOVAS 
DILIGÊNCIAS.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado a partir de ofício proveniente da 2ª CCR/MPF, 
acompanhado de reportagem veiculada em jornal que aponta a queda acentuada do IDEB, no período 
de  2009  a  2011,  em  municípios  cujos  Prefeitos  ou  Vice-Prefeitos  tiveram  aumento  significativo  de 
patrimônio no mesmo período.
2.  A Procuradora  da  República  oficiante,  após  realização  de  pesquisas  pela  ASPA e  averiguações 
efetuadas junto ao Tribunal de Contas, que apontam, a princípio, para o uso adequado dos recursos da 
Prefeitura investigada em relação aos investimento em educação, promoveu o arquivamento do feito.
3. As informações juntadas aos autos, relativas especificamente à evolução patrimonial dos administradores 
do município, são insuficientes para se analisar as possíveis irregularidades ora investigadas.
4. Arquivamento prematuro. Necessidade de realização de diligências junto à Receita Federal do Brasil,  
com a juntada aos autos de informações que permitam analisar a evolução patrimonial dos investigados 
no período em apuração
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

296.Processo:1.27.000.000057/2013-32 Voto: 3860/2013 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CP). SAQUE INDEVIDO POR 

TERCEIRO DE VALORES DO PIS DISPONIBILIZADOS EM CONTA POUPANÇA DE CLIENTE DA 
CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32  DA  2ª  CCR). 
COMPETÊNCIA FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Peças de informação instauradas para apurar a possível prática do crime de furto (art. 155 do CP), em 
razão do saque indevido por terceiro de valores do PIS disponibilizados em conta poupança de cliente da 
Caixa Econômica Federal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição em favor do Ministério Público 
Estadual, por ter sido o saque realizado em casa lotérica, e referente a valores do PIS já disponibilizados 
na conta do cliente.
3. Ainda que a subtração tenha sido efetuada na conta poupança de particular, é certo que o crime atinge 
diretamente bens e interesses da referida instituição financeira oficial, pois o bem subtraído estava na 
posse da empresa pública federal, que terá que ressarcir aos correntista os prejuízos sofridos e, ainda, 
teve sua credibilidade abalada. Precedente do STJ.
4. Não homologação do declínio e designação de outro Membro do Ministério Público Federal  para 
prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

297.Processo:1.31.000.000092/2013-29 Voto: 3979/2013 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (ART.  330  DO  CP). 

DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, 
ART.  62,  IV).  EXPRESSA  ADVERTÊNCIA  DE  QUE  O  DESCUMPRIMENTO  DA  ORDEM  JUDICIAL 
CONFIGURARIA  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de desobediência (art.  
330  do CP),  em razão de descumprimento reiterado  de ordem judicial,  consistente  no  bloqueio  de 
eventuais créditos de empresa e depósito judicial do valor.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que não há crime de 
desobediência  quando  determinado  dispositivo  legal  traz  sanções  civis  ou  administrativas  para  o 
descumprimento de ordem legal  de funcionário  público,  sem ressalva da possibilidade de aplicação 
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cumulativa do art. 330 do CP.
3. A despeito de a conduta do investigado ter dado ensejo à aplicação de multa com base nos arts. 600 e 
601  do  CPC,  há  previsão  expressa  no  artigo  601  do  referido  diploma  legal  no  sentido  de  que  tal 
penalidade não exclui  “outras sanções de natureza processual ou material”,  autorizando, portanto, a 
configuração do delito do art. 330 do CP.
4. No caso dos autos, a ordem emanada previu expressamente que o seu descumprimento configuraria 
crime de desobediência. Assim, configurado está o crime tipificado no artigo 330 do Código Penal.
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

298.Processo:1.29.000.001299/2012-98 Voto: 4042/2013 Origem: PRM/RIO GRANDE-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. PESCA COM PETRECHOS PROIBIDOS (ART. 34, INCISO II DA LEI Nº 

9.605/98). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC N. 75/93). NOTÍCIADO ABORDADO 
PELO  IBAMA  PESCANDO  COM  PETRECHOS  PERMITIDOS  SOMENTE  AOS  PESCADORES 
PROFISSIONAIS.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NO COMETIMENTO APENAS DE 
ILÍCITO  ADMINISTRATIVO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO  CONSUBSTANCIADO  NA  COMPROVAÇÃO  DE  QUE  O  INVESTIGADO  É 
PESCADOR PROFISSIONAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a conduta descrita na autuação do IBAMA 
em desfavor do noticiado, consistente na conduta de pescar em local permitido, fazendo uso de rede 
permitida somente a pescadores profissionais.
2. O Procurador oficiante anterior  promoveu o arquivamento aduzindo que a infração cometida pelo 
pescador foi meramente administrativa, considerando que a utilização de tais petrechos é permitida aos 
pescadores profissionais e que pescar sem autorização em local permitido não é crime, diferentemente 
da caça, que pune penalmente aqueles que não tem licença para tal.
3. A 2ª CCR não homologou o arquivamento do feito, considerando que não havia a informação nos 
autos de que o investigado possuía a autorização do Ministério da Pesca e aquicultura como pescador 
profissional e que esse estava pescando com petrechos permitidos a esses profissionais.
4. O novo membro designado trouxe a informação de que o investigado é pescador profissional.
5. Ofato novo trazido aos autos (condição de pescador profissional do investigado) afasta a conduta de 
pesca  com  petrechos  proibidos  aos  pescadores  amadores,  razão  pela  qual  se  mostra  devida  a 
homologação do feito.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

299.Processo:3000.2013.001435-1 Voto: 4081/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO.  TRÁFICO  INTERNACIONAL DE 

SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A ENTORPECENTE. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, INC. I, C/C O ART. 40, 
INC.  I.  REMESSA  PELA  VIA  POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO.  LOCAL  DA  APREENSÃO 
ALFANDEGÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  70  DO  CPP.  CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA 
DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33, inc. I, c/c o 
art.  40, inc.  I,  ambos da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, no âmbito da Alfândega da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de substância assemelhada à droga (maconha). Tal apreensão 
ocorreu  em  São  Paulo  e  no  envelope  onde  foi  encontrado  o  objeto  material  do  crime,  de  origem 
internacional, verificou-se a indicação de destinatário na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
2. A Procuradora da República oficiante em São Paulo, concordando com os termos da representação 
ofertada pela autoridade policial, no sentido de que a competência é definida no lugar em que o crime  
deveria ter produzido resultado, determinou a remessa do feito à Procuradoria da República em Rio de  
Janeiro, destino do material apreendido.
3. Por seu turno, a Procuradora da República no Rio de Janeiro concluiu que a atribuição para atuar  
neste inquérito policial é da PR/SP, pois a apreensão da substância entorpecente ocorreu na cidade de 
São Paulo, onde restou produzido o resultado normativo suficiente para a consumação do delito.
4.  O tipo penal previsto no art.  33 da Lei  Antitóxicos é de ação múltipla ou conteúdo variado,  pois 
apresenta várias formas de infringência da mesma proibição, sendo suficiente, para a consumação do 
crime, a prática de uma das ações ali previstas. Assim, consoante orientação do Superior Tribunal de 
Justiça, é “desnecessário para a consumação do crime que a substância entorpecente enviada chegue 
ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito” (CC nº 41.775/RS, Terceira Seção, 
Min. Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004).
5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação 
do delito, qual seja, em São Paulo, onde ocorreu a apreensão alfandegária da substância entorpecente.
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6. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a 
atribuição da Procuradora  da República  oficiante  na  Procuradoria  da República em São Paulo,  ora 
suscitada.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

300.Processo:3000.2013.000698-6 Voto: 4079/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO.  TRÁFICO  INTERNACIONAL DE 

SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A ENTORPECENTE. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, INC. I, C/C O ART. 40, 
INC.  I.  REMESSA  PELA  VIA  POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO.  LOCAL  DA  APREENSÃO 
ALFANDEGÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  70  DO  CPP.  CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA 
DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33, inc. I, c/c o 
art.  40, inc.  I,  ambos da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, no âmbito da Alfândega da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de substância assemelhada à droga (maconha). Tal apreensão 
ocorreu  em  São  Paulo  e  no  envelope  onde  foi  encontrado  o  objeto  material  do  crime,  de  origem 
internacional, verificou-se a indicação de destinatário na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
2. A Procuradora da República oficiante em São Paulo, concordando com os termos da representação 
ofertada pela autoridade policial, no sentido de que a competência é definida no lugar em que o crime  
deveria ter produzido resultado, determinou a remessa do feito à Procuradoria da República em Rio de  
Janeiro, destino do material apreendido.
3. Por seu turno, a Procuradora da República no Rio de Janeiro concluiu que a atribuição para atuar  
neste inquérito policial é da PR/SP, pois a apreensão da substância entorpecente ocorreu na cidade de 
São Paulo, onde restou produzido o resultado normativo suficiente para a consumação do delito.
4.  O tipo penal previsto no art.  33 da Lei  Antitóxicos é de ação múltipla ou conteúdo variado,  pois 
apresenta várias formas de infringência da mesma proibição, sendo suficiente, para a consumação do 
crime, a prática de uma das ações ali previstas. Assim, consoante orientação do Superior Tribunal de 
Justiça, é “desnecessário para a consumação do crime que a substância entorpecente enviada chegue 
ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito” (CC nº 41.775/RS, Terceira Seção, 
Min. Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004).
5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação 
do delito, qual seja, em São Paulo, onde ocorreu a apreensão alfandegária da substância entorpecente.
6. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a 
atribuição da Procuradora  da República  oficiante  na  Procuradoria  da República em São Paulo,  ora 
suscitada.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

301.Processo:3000.20.13.000684-6 Voto: 4078/2013 Origem: PR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO.  TRÁFICO  INTERNACIONAL DE 

SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A ENTORPECENTE. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, INC. I, C/C O ART. 40, 
INC.  I.  REMESSA  PELA  VIA  POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO.  LOCAL  DA  APREENSÃO 
ALFANDEGÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  70  DO  CPP.  CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA 
DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33, inc. I, c/c o 
art.  40, inc.  I,  ambos da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, no âmbito da Alfândega da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de substância assemelhada à droga (maconha). Tal apreensão 
ocorreu  em  São  Paulo  e  no  envelope  onde  foi  encontrado  o  objeto  material  do  crime,  de  origem 
internacional, verificou-se a indicação de destinatário na cidade de Florianópolis-SC.
2. A Procuradora da República oficiante em São Paulo, concordando com os termos da representação 
ofertada pela autoridade policial, no sentido de que a competência é definida no lugar em que o crime  
deveria ter produzido resultado, determinou a remessa do feito à Procuradoria da República em Santa 
Catarina, destino do material apreendido.
3. Por seu turno, o Procurador da República em Santa Catarina concluiu que a atribuição para atuar 
neste inquérito policial é da PR/SP, pois a apreensão da substância entorpecente ocorreu na cidade de 
São Paulo, onde restou produzido o resultado normativo suficiente para a consumação do delito.
4.  O tipo penal previsto no art.  33 da Lei  Antitóxicos é de ação múltipla ou conteúdo variado,  pois 
apresenta várias formas de infringência da mesma proibição, sendo suficiente, para a consumação do 
crime, a prática de uma das ações ali previstas. Assim, consoante orientação do Superior Tribunal de 
Justiça, é “desnecessário para a consumação do crime que a substância entorpecente enviada chegue 
ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito” (CC nº 41.775/RS, Terceira Seção, 
Min. Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004).
5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação 
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do delito, qual seja, em São Paulo, onde ocorreu a apreensão alfandegária da substância entorpecente.
6. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a 
atribuição da Procuradora da República oficiante na Procuradoria da República em São Paulo, ora suscitada.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

302.Processo:3000-2013.001217-2 Voto: 4082/2013 Origem: PR-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÃO.  TRÁFICO  INTERNACIONAL DE 

SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A ENTORPECENTE. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, INC. I, C/C O ART. 40, 
INC.  I.  REMESSA  PELA  VIA  POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO.  LOCAL  DA  APREENSÃO 
ALFANDEGÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  70  DO  CPP.  CONHECIMENTO  DO  CONFLITO  PARA 
DECLARAR A ATRIBUIÇÃO DA PROCURADORA DA REPÚBLICA SUSCITADA.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime previsto no art. 33, inc. I, c/c o 
art.  40, inc.  I,  ambos da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a apreensão, no âmbito da Alfândega da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de substância assemelhada à droga (sementes de maconha).  
Tal apreensão ocorreu em São Paulo e no envelope onde foi encontrado o objeto material do crime, de 
origem internacional, verificou-se a indicação de destinatário na cidade de Curitiba-PR.
2. A Procuradora da República oficiante em São Paulo, concordando com os termos da representação 
ofertada pela autoridade policial, no sentido de que a competência é definida no lugar em que o crime  
deveria ter produzido resultado, determinou a remessa do feito à Procuradoria da República no Paraná, 
destino do material apreendido.
3. Por seu turno, a Procuradora da República no Paraná concluiu que a atribuição para atuar neste 
inquérito policial é da PR/SP, pois a apreensão da substância entorpecente ocorreu na cidade de São 
Paulo, onde restou produzido o resultado normativo suficiente para a consumação do delito.
4.  O tipo penal previsto no art.  33 da Lei  Antitóxicos é de ação múltipla ou conteúdo variado,  pois 
apresenta várias formas de infringência da mesma proibição, sendo suficiente, para a consumação do 
crime, a prática de uma das ações ali previstas. Assim, consoante orientação do Superior Tribunal de 
Justiça, é “desnecessário para a consumação do crime que a substância entorpecente enviada chegue 
ao seu destinatário, o que configuraria mero exaurimento do delito” (CC nº 41.775/RS, Terceira Seção, 
Min. Laurita Vaz, unânime, DJ: 14/06/2004).
5. Nesse contexto, a teor do art. 70 do CPP, a competência deve ser firmada pelo lugar da consumação 
do delito, qual seja, em São Paulo, onde ocorreu a apreensão alfandegária da substância entorpecente.
6. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a 
atribuição da Procuradora  da República  oficiante  na  Procuradoria  da República em São Paulo,  ora 
suscitada.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

303.Processo:1.14.004.000218/2012-25 Voto: 4056/2013 Origem: PR-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI N.  4.898/65).  REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART.  62 –  IV).  NOTÍCIA-CRIME.  AGENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA 
FEDERAL QUE TERIA SE RECUSADO A PROTOCOLAR PETIÇÃO DE DEFESAS DE TRÂNSITO EM 
NOME  DE  TERCEIROS,  SOB  O  ARGUMENTO  DE  QUE  SERIA NECESSÁRIA “AUTORIZAÇÃO 
PÚBLICA  RECONHECIDA  EM  CARTÓRIO”.  APESAR  DE  NÃO  DISPENSAR  O  DEVIDO 
EMBASAMENTO NORMATIVO, A EXIGÊNCIA FEITA PELO SERVIDOR PÚBLICO INVESTIGADO NÃO 
CONFIGURA CRIME, SOBRETUDO SE ELE A ENTENDE COMO PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA AO 
CASO.  EVENTUAL  IRREGULARIDADE  DE  NATUREZA  ADMINISTRATIVA.  INEXISTÊNCIA  DE 
ELEMENTOS  INDICATIVOS DA PRÁTICA DO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE.  RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM APÓS HOMOLOGAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE QUE HOUVE RECURSO INTERPOSTO 
SEM,  CONTUDO,  TER  SIDO  JUNTADO  AOS  AUTOS  PREVIAMENTE.  ANALISE  DO  RECURSO. 
MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. ENVIO DE CÓPIA AO GCEAP-BA.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

304.Processo:3407.2011.000278-9 Voto: 4074/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  ESTELIONATO  (ART.  171,§  3º  DO  CP).  REVISÃO  DE 

ARQUIVAMENTO (LC N°  75/93,  ART.  62,  IV).  FALSIFICAÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE 
DEPÓSITOS JUDICIAIS. PROMOÇÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES FUNDADA NA AUSÊNCIA DE 
INTEREESES  DA  UNIÃO.  AUTENTICAÇÃO  MECÂNICA  FALSIFICADA  DE  EMPRESA  PÚBLICA 
FEDERAL. VIOLAÇÃO A INTERESSES FEDERAIS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de representação formulada pela Caixa Econômica 
Federal, a qual noticia eventual crime de estelionato (art. 171, § 3º, do CP), tendo em vista divergências 
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nas guias de depósitos judiciais recolhidos por empresa em autos judiciais (autenticações falsas).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, por entender que houve ônus 
suportado apenas por particular.
3. No caso, há ofensa a interesses da União, em razão de ferir a própria higidez do sistema bancário, em 
especial  da empresa pública federal  envolvida.  Nesse sentido:(HC ,  Juíza Federal  Clemência Maria 
Almada Lima de Ângelo (CONV.), TRF1 – 4ª Turma, e-DJF1 DATA:03/10/2012 PAGINA:15.)
4. Desse modo, o delito em tese cometido afeta o interesse genérico e abstrato da Caixa Econômica 
Federal,  consistente  em  sua  credibilidade  no  uso  correto  que  se  faz dos  documentos  que  expede 
regularmente, entre eles a guias de depósitos judicias, através da autenticação mecânica.
5.  Não homologação do arquivamento e designação de outro  Membro do MPF para prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Após o voto da Relatora,  pediu vista  o Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada. A Dra.  Raquel Elias  
Ferreira Dodge aguarda para proferir voto.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
305.Processo:1.34.010.000206/2013-18 Voto: 3750/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Notícia encaminhada pelo Digi-Denúncia relatando suposto cometimento de crime 

de vilipêndio a cadáver por meio de publicação em rede social, remetendo o link em que teria ocorrido o 
delito. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação capazes de justificar 
a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

306.Processo:1.23.002.000332/2011-85 Voto: 3756/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime ambiental (art.  69-A da Lei n° 9.605/98). Prestar  

informações falsas ao Sistema Oficial de Controle de Produtos Florestais (SISFLORA), operacionalizado 
por  órgão  estadual.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  elementos  de  informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

307.Processo:1.34.001.002270/2013-34 Voto: 3759/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Representação particular noticiando a divulgação, por meio da internet, do nome 

completo  e  foto  da  representante  em  evento  ocorrido  em  2005,  o  que  a  estaria  prejudicando 
profissionalmente.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Eventual lesão a interesses  da particular.  
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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

308.Processo:1.30.009.000126/2013-32 Voto: 3767/2013 Origem: PRM/SÃO PEDRO DA ALDEIA-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Notícia do desaparecimento de jovem de 19 anos no Município de Araruama/RJ, 

logo após deixar a igreja que frequentava com a mãe. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público Federal  para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

309.Processo:1.34.043.000036/2013-86 Voto: 3775/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  estelionato  (art.  171  do  CP).  Representação  particular 

noticiando a venda de mercadoria pela internet sem a devida entrega do produto. Revisão de declínio  
(Enunciado nº 32). Prejuízo do particular. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

310.Processo:1.30.017.000217/2013-79 Voto: 3815/2013 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  estelionato  (art.  171  do  CP).  Representação  particular 

noticiando venda de consultoria para colocação no mercado de trabalho sem a devida prestação do 
referido serviço. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo do particular. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

311. Processo:1.34.001.002525/2013-69 Voto: 3971/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível tentativa de estelionato (art. 171 do CP). Notícia anônima relatando o 

recebimento de e-mail de sítio eletrônico solicitando a confirmação de dados pessoais, sendo que o 
denunciante jamais realizou compras no referido endereço eletrônico. Revisão de declínio (Enunciado nº 
32).  Eventual  prejuízo  do  particular.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

312.Processo:1.29.000.000327/2013-31 Voto: 4067/2013 Origem: PR-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informações.  Crime  de  estelionato  (art.  171,  do  CP).  Revisão  de  declínio  de  atribuições 

(Enunciado nº 32-CCR). Notícia de prática de suposto golpe consistente na intimação para o pagamento 
de honorários, com ulterior percepção de valor de benefício pecuniário. Ausência de atribuição federal. 
Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

313.Processo:1.22.000.000966/2013-57 Voto: 3908/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo.  Possível  prática dos  crimes previstos  nos  arts.  89,  90 e 91 da Lei  n° 

8.666/93. Supostas irregularidades em procedimento licitatório realizado por Superintendência de Trens 
Urbanos  para  contratação  de  empresa  de  segurança.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A 
Companhia Brasileira  de Trens Urbanos possui  natureza jurídica de Sociedade de Economia Mista. 
Súmula 42/STJ: “Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é 
parte Sociedade de Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento”. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

314.Processo:1.22.000.001133/2013-11 Voto: 3909/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível  prática dos crimes de estelionato (art.  171 do CP) e de violação de 

domicílio (art. 150 do CP). Notícia de que ex-funcionária de sociedades empresárias do ramo de locação 
teria desviado valores das referidas empresas, aproveitando-se das condições decorrentes do seu cargo, 
bem como ingressado no estabelecimento de uma delas fora do horário de expediente para fazer uso de 
um computador. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Prejuízo das empresas particulares. Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

315.Processo:1.34.001.002252/2013-52 Voto: 3972/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Suposto  crime  de  rufianismo  (art.  230  do  CP).  Notícia  anônima  de  que 

determinado sítio eletrônico estaria fazendo anúncios que buscam modelos para fazerem “ficha rosa”, o 
que no jargão popular da área de eventos significaria fazer programas. Revisão de declínio (Enunciado 
nº  32).  Não constatação  de  envolvimento  de  crianças  ou  adolescentes.  Inexistência  de  indícios  de 
transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério  Público Federal  para a persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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316.Processo:2006.39.00.002904-0 Voto: 4011/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito Policial. Possível crime de furto mediante fraude (art. 155, § 4º, inciso II, do CP). Operações 

ilícitas  em  contas  bancárias  de  terceiros  via  internet,  possibilitando  transferências  fraudulentas  que 
beneficiavam os acusados. Revisão de declínio (Enunciado n° 33 da 2ª CCR). Constatação de que a 
instituição financeira envolvida não se enquadra entre as entidades integrantes da Administração Pública 
Federal. Ausência de elementos que justifiquem atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir  
na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

317.Processo:1.29.000.000172/2013-32 Voto: 3789/2013 Origem: PRM-ITAJAÍ E BRUSQUE-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Fraude 

conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas 
para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

318.Processo:1.33.000.000439/2013-69 Voto: 4054/2013 Origem: PR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Notícia de que sítio da internet estaria 

divulgado conteúdo estimulando a violência. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

319.Processo:1.30.001.001562/2013-07 Voto: 4071/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32-CCR). Notícia de suposto 

“esquema” consistente no superfaturamento relacionado ao serviço de fornecimento de alimentos aos 
presos de presídio estadual. Ausência de atribuição federal. Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
320.Processo:1.20.000.001247/2007-80 Voto: 4063/2013 Origem: PRM – BARRA DO GARÇAS/MT

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil público. Suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º, VII, do Decreto-Lei nº 201/67, pelo 

ex-Prefeito do Município de Vila Rica/MT, que teria deixado de prestar contas relativas à aplicação de 
recursos repassados pelo Ministério da Integração, e no art. 90 da Lei nº 8.666/93, em razão de fraude a 
procedimento  licitatório.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos  verificados  no 
período de vigência do Convênio nº 35/2000, que teve vigência entre 30/06/00 à 5/11/01. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 8 (oito) anos da ocorrência dos ilícitos investigados. 
Extinção da punibilidade . Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

321.Processo:1.20.000.001594/2010-16 Voto: 4066/2013 Origem: PRM/SINOP-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crimes de responsabilidade de ex-prefeito (1º,III, do Decreto-Lei nº 

201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de malversação de verbas públicas 
consistentes  no  uso  de  recursos  federais  em  ações  não  caracterizadas  ao  programa  de  trabalho 
alocado. Fatos ocorridos nos anos de 1998 e 1999. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que 
decorridos  mais  de  8  (oito)  anos  da  ocorrência  dos  ilícitos  investigados.  Extinção  da punibilidade .  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

322.Processo:1.28.000.000136/2013-14 Voto: 4055/2013 Origem: PR-RN
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, do DL n° 201/67). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Procedimento instaurado para apurar eventuais irregularidades, 
alusivas  a  convênio  realizado  entre  a  União  e  o  Município  de  Bento  Fernandes/RN.  Ausência  de 
aplicação  do  dinheiro  transferido  a  municipalidade.  Ausência  de  prestação  de  contas.  Ausência  de 
indícios do cometimento dos incisos I e/ou II do aludido Decreto. Fatos datados de 2002. Ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato. Extinção da punibilidade. Homologação 
do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

323.Processo:1.23.000.000616/2013-53 Voto: 3736/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Autuação de particular por trafegar 

com veículo  motorizado (motocicleta)  não autorizado em praia  localizada no interior  de Unidade de 
Conservação.  Revisão  de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Não constatação de qualquer  dano 
contra a referida Unidade de Conservação. Configuração de mero ilícito administrativo. Atipicidade da 
conduta. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

324.Processo:1.15.000.000778/2013-63 Voto: 3737/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peça de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular.  
Saques efetuados entre 12/1995 e 5/1996. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos 
fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

325.Processo:1.15.000.001007/2013-93 Voto: 3807/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peça de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular.  
Saques efetuados entre 11/1999 e 2/2000. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos 
fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

326.Processo:1.15.000.001860/2011-43 Voto: 3738/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do 

CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Diligências. Informação prestada pela Receita 
Federal da adesão do município ao parcelamento especial da Medida Provisória n° 589/2012, que dispõe 
sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Parcelamento que se equipara ao 
pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. 
Isso porque a ausência  de pagamento,  na data  do respectivo vencimento,  autoriza a  retenção e o 
repasse dos respectivos recursos do Fundo de Participação dos Municípios à Receita Federal,  para 
quitação do crédito tributário. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

327.Processo:00201/2011 Voto: 4073/2013 Origem: PRM-UBERABA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia da prática de crime ambiental 

previsto no art. 34 da Lei nº. 9.605/1998. Os fatos já foram objeto de investigação no IPL de nº. 3228-
38.2012.4.01.3802. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

328.Processo:1.33.005.000014/2013-18 Voto: 4052/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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Ementa :Peças de Informações.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de falsificação de 
apólice de seguro apresentado em procedimento licitatório realizado em município. Aplicação do princípio 
do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

329.Processo:1.22.002.000388/2012-58 Voto: 3739/2013 Origem: PRM/UBERABA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  ambiental  (art.  34  da  Lei  n°  9.605/98).  Notícia  de  pesca 

subaquática pelo investigado em local proibido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos 
ora tratados já foram apurados no Inquérito Policial n° 0189/2012, já tendo sido oferecida denúncia. 
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

330.Processo:1.29.008.000022/2013-59 Voto: 3770/2013 Origem: PRM/SANTA MARIA-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de desobediência (art.  330 do CP). Descumprimento de 

interdição de obra por parte de responsável legal de empresa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62,  IV).  Os  fatos  ora  tratados  já  são  objeto  de  apuração  no  Inquérito  Policial  n°  5001238-
97.2012.4.04.7102. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

331.Processo:1.35.000.000769/2007-31 Voto: 3757/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1°, incisos I, II e IV, da Lei n° 

8.137/90). Apresentação de declaração falsa com vistas a reduzir o Imposto de Renda de Pessoa Física 
no ano calendário de 2002. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações da  
Receita Federal de que os débitos tributários apurados foram liquidados pelo pagamento. Extinção da 
punibilidade (art. 9°, §2°, da Lei nº 10.684/2003). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

332.Processo:1.35.000.000501/2007-08 Voto: 3758/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1°, incisos I, II e III, da Lei n°  

8.137/90). Apresentação de declaração falsa com vistas a reduzir o Imposto de Renda de Pessoa Física 
no ano calendário de 2003. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações da  
Receita Federal de que os débitos tributários apurados foram liquidados pelo pagamento. Extinção da 
punibilidade (art. 9°, §2°, da Lei nº 10.684/2003). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

333.Processo:1.25.004.000212/2011-93 Voto: 3762/2013 Origem: PRM/GUARAPUAVA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime contra a ordem tributária (art.  1°, inciso I,  da Lei n° 8.137/90). 

Prestação de informações falsas referentes ao faturamento de empresa, o que resultou no pagamento 
de tributo em valor  inferior  ao devido.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências. 
Informações  de  que  os  débitos  tributários  apurados  foram liquidados  pelo  pagamento.  Extinção  da 
punibilidade (art. 9°, §2°, da Lei nº 10.684/2003). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

334.Processo:1.16.000.000885/2013-54 Voto: 3769/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do CP). Recebimento de uma cédula 

inautêntica de R$ 50,00 reais em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62,  IV).  Ausência  de indícios  de autoria  delitiva  e  de diligências  capazes de modificar  o  panorama 
probatório atual. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento 
do Meio Circulante do Banco Central do Brasil  (MECIR/BACEN),  que mantém base de dados sobre 
moeda falsa. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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335.Processo:1.13.002.000044/2013-39 Voto: 3771/2013 Origem: PRM/TEFÉ-AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Penetrar em Unidade de Conservação 

conduzindo instrumentos próprios para a pesca. Localização de 4 (quatro) canoas de madeira e 5 (cinco) 
redes de fibra pela equipe de fiscalização. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de 
indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

336.Processo:1.13.002.000045/2013-83 Voto: 3772/2013 Origem: PRM/TEFÉ-AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Pescar em local proibido. Localização, 

pela  equipe  de  fiscalização,  de  6  (seis)  redes  malhadeiras  abandonadas  na  água  pelos  infratores. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências  
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

337.Processo:1.23.000.000438/2013-61 Voto: 3375/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Apuração de possíveis irregularidades em convênio celebrado entre a FUNASA e 

Município, para a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Revisão de arquivamento (LC 
75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de  que  a  obra  deixou  de  ser  executada  em  virtude  de  problemas  na 
legalização do imóvel em que a estação seria instalada, o que ensejou a devolução integral dos valores 
que já haviam sido repassados pela FUNASA, devidamente corrigidos e com a incidência de juros. Os 
demais  valores  que  ainda  encontravam-se  empenhados  mas  não  haviam  sido  repassados  foram 
cancelados, com posterior arquivamento do procedimento. Inexistência de dano ao erário. Homologação 
do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

338.Processo:1.16.000.002080/2011-83 Voto: 3813/2013 Origem: PR-AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação instauradas com o objetivo de realizar a oitiva de cidadão que está sob a proteção 

do  SPDE,  tendo  em  vista  tal  pessoa  deter  informações  relevantes  sobre  crimes  investigados  pela 
PR/AM. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Realização da oitiva do referido 
cidadão. Esgotamento do objeto do presente procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

339.Processo:1.13.000.000163/2009-25 Voto: 4044/2013 Origem: PR-AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  originária  de 

reclamação de participante do Programa de Proteção a Vítima e Testemunhas Ameaçadas consistente 
na demora do repasse de verbas e na marcação de atendimentos hospitalares. Diligências junto aos 
responsáveis pelo programa. Ausência de indícios de crimes. Atipicidade da conduta. Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

340.Processo:1.17.000.001777/2012-81 Voto: 4045/2013 Origem: PR-ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º do CP). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia anônima de suposta fraude para obtenção de benefício 
previdenciário. Realização de pesquisa via ASSPA e diligências junto ao INSS, em especial, oitivas das 
partes noticiadas e vizinhança. Ausência de indícios de crimes. Atipicidade da conduta. Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

341.Processo:1.15.000.000588/2013-46 Voto: 4050/2013 Origem: PR-CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de Informação. Crime de desobediência. (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, 

da LC n. 75/93). Notícia de descumprimento de ordem judicial para o comparecimento em audiência. 
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Verificação de que uma das intimações não foi recebida diretamente pelo intimado e que também não 
pôde comparecer a outra data fixada em razão de viagem a serviço, justificada via e-mail. Inexistência 
também de previsão expressa de sanção penal. Atipicidade de conduta. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

342.Processo:00117/2012 Voto: 4075/2013 Origem: PRM-UBERABA-MG 
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito Policial. Crimes de uso de documento falso e fraude processual (304 e 347 do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para apurar a conduta de representantes 
de pessoa jurídica, em sede de reclamação trabalhista, de terem juntados aos autos acordo coletivo do 
trabalho  pendente  de  homologação.  Verificação  de  que  o  aludido  acordo  estaria  dependendo  de 
assinatura digital do presidente de sindicato. Irregularidade formal. Atipicidade da conduta. Homologação 
do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

343.Processo:1.21.002.000022/2013-05 Voto: 4049/2013 Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime ambiental (Lei nº. 9.605/1998). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Notícia de infração administrativa cometida por responsáveis de pessoa jurídica, consistente no ato 
de omissão de prestar informações ambientais em cadastro eletrônico. Aplicação de multa. Atipicidade 
da conduta sob o aspecto criminal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

344.Processo:0008627-17.2012.4.05.8400 Voto: 4076/2013 Origem: PR-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de Informações. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

apurar  eventuais  irregularidades  em  programa  de  fornecimento  de  medicamentos  a  pacientes. 
Irregularidades apontadas pela Controladoria-Geral da União devidamente corrigidas. Irregularidades de 
cunho administrativo. Ausência de indícios de crimes. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

345.Processo:1.18.002.000181/2012-14 Voto: 4059/2013 Origem: PRM/LUZIANIA-GO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Administrativo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado 

em  razão  de  petição  protocolada  por  confederação  esportiva,  comunicando  autorização  para  o 
funcionamento  de  bingo,  bem como solicitando  o  seu  exercício  regular.  Verificação  ulterior  de  que 
inexiste autorização judicial ou administrativa para funcionamento de bingos em Luziânia/GO. Ausência 
de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

346.Processo:1.25.007.000199/2012-23 Voto: 4046/2013 Origem: PRM/PARANAGUÁ-PR 
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Notícia de declaração de hipossuficiência apresentada em processo judicial. Ulterior 
comprovação de renda que não comportaria a justiça gratuita. Atipicidade da conduta considerando a 
possibilidade  de  aferição  posterior  de  rendimentos.  Revisão  de  posicionamento  desta  Relatoria. 
Precedente STJ (AG Nº 1.142.010 - SP (2009/0037528-2) Rel. Alberto José da Silva. DJe 07/08/2009.). 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Após o voto da Relatora,  pediu vista  o Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada. A Dra.  Raquel Elias  
Ferreira Dodge aguarda para proferir voto.

347.Processo:1.29.011.000005/2013-62 Voto: 4017/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto “crime de atentado previsto no art. 879 do CPC”. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O art. 879 do CPC versa sobre medida cautelar incidental de cunho 
cível. Ausência de indícios da prática do crime de desobediência (art. 330 do CP). Não constatação de 
conduta delitiva pelas partes na lide trabalhista. A autoridade policial proferiu parecer não favorável à 
instauração de IPL, por também entender tratar-se de instituto estranho à esfera criminal. Homologação 
do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
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Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

348.Processo:1.35.000.000613/2013-07 Voto: 4068/2013 Origem: PR-SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de Informações. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia da prática de estelionato 

em detrimento do INSS. Expedição do Ofício nº 297/13 requisitando a instauração de inquérito policial. 
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

349.Processo:0000230-32.2013.4.05.8400 Voto: 4072/2013 Origem: PR-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crime ambiental (Lei nº. 9.605/1998). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Notícia de autuação de passageiro de transporte aéreo que trouxe de viagem 2 kg de 
lagosta,  em período de defeso.  O noticiado,  em defesa  administrativa,  apontou  que  desconhecia  a 
proibição de aquisição de lagosta, bem como o seu transporte em tal época. Comunicação do conteúdo 
da bagagem feito pelo próprio noticiado aos funcionários da empresa aérea. O noticiante, inclusive, ao 
chegar no local de destino, dirigiu-se ao balcão da empresa aérea para comunicar que sua bagagem 
com lagosta não tinha chegado. Evidente ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

350.Processo:1.20.000.000980/2012-44 Voto: 4064/2013 Origem: PR-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Notícia de suposto crime contra a ordem tributária (art. 1º, Lei 8.137/90). Revisão 

de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário e,  
consequentemente,  de  condição  objetiva  de  punibilidade,  considerando  que  os  débitos  tributários 
correlatos foram objeto de impugnação tempestiva, estando aguardando decisão da Receita Federal. 
Súmula Vinculante n° 24, do STF. Ausência de elementos indiciários mínimos necessários à deflagração 
da persecução penal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
351.Processo:1.26.000.000606/2013-14 Voto: 3911/2013 Origem: PR-PE
352.Processo 1.26.000.001436/2013-04 Voto: 4085/2013 Origem: PR-PE
353.Processo 1.26.000.000518/2013-12 Voto: 4061/2013 Origem: PR-PE
354.Processo 1.26.000.000495/2013-38 Voto: 4060/2013 Origem: PR-PE

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  peças  de  informação 

1.26.000.000736/2012-68, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial, para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido. Revisão de Arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Por decisão judicial foram extraídas cópias das principais peças processuais para formação 
de procedimento próprio para análise do pedido de alienação antecipada do veículo, possibilitando o 
regular andamento do feito. Atendida a finalidade que motivou a instauração do presente procedimento. 
Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

355.Processo:1.00.000.006557/2013-21 Voto: 4048/2013 Origem: PR-RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Controle Externo da Atividade Policial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Envio de ofício apresentando relatório de inspeção ocorrido na Delegacia de Polícia Federal em 
Pacaraima. Expedição de recomendações. Continuidade do feito nos autos de nº 1.32.000.000147/2013-
63. Esgotamento do presente objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

356.Processo:1.00.000.002124/2013-05 Voto: 4115/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CONTROLE  EXTERNO  DA  ATIVIDADE  POLICIAL. 

INFORMAÇÃO  SOBRE  O  TRÂMITE  NA PR/DF  DE  INQUÉRITO  CIVIL  DESTINADO  A APURAR 
SUPOSTAS  IRREGULARIDADES  PERPETRADAS  NO  ÂMBITO  DA CORREGEDORIA-GERAL  DA 
POLÍCIA FEDERAL REFERENTES AO DESCUMPRIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MPF EXPEDIDAS 
NO  EXERCÍCIO  DO  CONTROLE EXTERNO  DA ATIVIDADE  POLICIAL.  INFORMAÇÕES  DE QUE 
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HOUVE  ALTERAÇÃO  NA  CÚPULA  DA  CORREGEDORIA  DA  POLÍCIA  FEDERAL,  QUE 
DEMONSTROU,  POR  MEIO  DOS  EXPEDIENTES  ENCAMINHADOS  À  PROCURADORA  DA 
REPÚBLICA OFICIANTE, INTENÇÃO DE MANTER RELAÇÃO MAIS PRÓXIMA E CORDIAL COM O 
MPF. CIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMETNO.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

Designada a próxima Sessão de Revisão para o dia 10/06/2013, às 12:00 horas.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara

José Bonifácio Borges de Andrada
Subprocurador-Geral da República

Titular

Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Procurador Regional da República

Suplente

Carlos Augusto da Silva Cazarré
Procurador Regional da República

Suplente

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Procuradora Regional da República

Suplente
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