
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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

ATA DA 580ª SESSÃO DE REVISÃO

Local e data: Brasília (DF), 24 de junho de 2013
Início e término: Das 12h às 16h.

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

Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

VOTOS-VISTA
001.Processo:1.30.008.000049/2013-21 Voto-vista: 61/2013 Origem: PRM–RESENDE/RJ
002.Processo:1.30.008.000071/2013-71 Voto-vista: 73/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
003.Processo:1.30.008.000080/2013-61 Voto-vista: 69/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
004.Processo:1.30.008.000079/2013-37 Voto-vista: 70/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
005.Processo:1.30.008.000110/2013-30 Voto-vista: 72/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
006.Processo:1.30.008.000062/2013-80 Voto-vista: 71/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Voto-vista :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :VOTO-VISTA.  PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL  CRIME  AMBIENTAL  (ART.  56  DA  LEI  N° 

9.605/98). TRANSPORTAR CARGA PERIGOSA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32  -  2ª  CCR/MPF).  TRANSPORTE 
INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO 
DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
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 razão do exercício  de atividade de transporte  de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual 
por entender inexistir qualquer prejuízo direto à interesse da União.
3.  A Constituição em seu art.  23,  inc.  VI  estabelece que compete a todos os entes da federação a 
proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas. 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.
4. Assim, não é possível afirmar que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei n° 9.605/98, versando 
sobre o transporte irregular de substância tóxica, 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.
5.  Embora  o  Brasil  seja  signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter 
transnacional, uma vez que a abordagem ocorreu no Estado do Rio de Janeiro e a carga não tinha como 
destino  área  de  fronteira,  possuindo  o  caso  concreto  apenas  caráter  interestadual,  o  que  afasta  a 
aplicação do art. 109-V da Constituição, o qual prevê a necessidade de cumulação dos requisitos “tratado 
ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta”. 
6. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, 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 
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Estadual (AGRCC 201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/6/2012).
7. Ademais, ainda, que o auto de infração tenha sido lavrado pelo IBAMA, não é suficiente para atrair a 
competência da Justiça Federal.  Precedente.  (STJ -  CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
24/3/2010, DJe 5/11/2010).
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após  o  voto-vista  da  Coordenadora,  o  voto  do  Relator  foi  acolhido  por  unanimidade.  Participou  da 
votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

007.Processo:1.30.008.000082/2013-51 Voto-vista: 64/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
008.Processo:1.30.008.000084/2013-40 Voto-vista: 66/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
009.Processo:1.30.008.000075/2013-59 Voto-vista: 67/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
010.Processo:1.30.008.000065/2013-13 Voto-vista: 68/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
011.Processo:1.30.008.000055/2013-88 Voto-vista: 63/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Voto-vista :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :VOTO-VISTA.  PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL  CRIME  AMBIENTAL  (ART.  56  DA  LEI  N° 

9.605/98). TRANSPORTAR CARGA PERIGOSA SEM LICENÇA VÁLIDA OUTORGADA PELO ÓRGÃO 
COMPETENTE.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32  -  2ª  CCR/MPF).  TRANSPORTE 
INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO 
DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
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 razão do exercício  de atividade de transporte  de produto ou substância 
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual por entender inexistir qualquer prejuízo direto à interesse da União.
3. A Constituição em seu art.  23, inc.  VI  estabelece que compete a todos os entes da federação a 
proteção do meio ambiente e combate à poluição em qualquer de suas formas. 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.
4. Assim, não é possível afirmar que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei n° 9.605/98, versando 
sobre o transporte irregular de substância tóxica, 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.
5.  Embora  o  Brasil  seja  signatário  da  Convenção  da  Basiléia  sobre  Controle  de  Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter  
transnacional, uma vez que a abordagem ocorreu no Estado do Rio de Janeiro e a carga não tinha como 
destino  área  de  fronteira,  possuindo  o  caso  concreto  apenas  caráter  interestadual,  o  que  afasta  a 
aplicação  do  art.  109-V da  Constituição,  o  qual  prevê  a  necessidade de  cumulação  dos  requisitos 
“tratado ou convenção internacional e transnacionalidade da conduta”. 
6. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, 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: 21/6/2012).
7. Ademais, ainda, que o auto de infração tenha sido lavrado pelo IBAMA, não é suficiente para atrair a  
competência da Justiça Federal.  Precedente.  (STJ -  CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
24/3/2010, DJe 5/11/2010).
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após  o  voto-vista  da  Coordenadora,  o  voto  do  Relator  foi  acolhido  por  unanimidade.  Participou  da 
votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

012.Processo:1.29.000.000287/2013-27 Voto: 74/2013-vista Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Voto-vista :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. suposto crime de exploração sexual de menores (CP, art. 218-B) dentro de área  

quilombola.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  –  2ª  CCR/MPF).  Parecer  Antropológico  da  6ª 
CCR/MPF no sentido de que  “dentre os elementos elencados nos artigos 108 e 109 da constituição  
federal  para determinar a competência da Justiça Federal,  não há alusão a fatos,  circunstâncias ou  
conceitos relativos aos remanescentes de quilombos”. Inexistência de elementos que denotem ofensa a 
bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Registre-
se que a tutela ministerial dos quilombolas envolve a defesa dos interesses individuais indisponíveis,  
difusos  e  coletivos  daquelas  comunidades (LC nº  75/93,  art.  6º-  VII,  'c'),  não  abrangendo questões 
relacionadas à esfera criminal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Após  o  voto-vista  da  Coordenadora,  o  voto  do  Relator  foi  acolhido  por  unanimidade.  Participou  da 
votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

2



ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
013.Processo:0002832-70.2012.4.01.3605 Voto: 4335/2013 Origem: JF/MT

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV.  POSSÍVEL CRIME DE USO DE 

DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304).  AUSÊNCIA DE  INDÍCIOS  DA AUTORIA.  INSISTÊNCIA NO 
ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito policial. Falsas ATPF (CP, arts. 297 e 304). Fato ocorrido em 2002. 
2. Arquivamento fundado na ausência de interesse de agir, diante do longo lapso temporal decorrido (dez 
anos) e da ausência de indícios mínimos de autoria. Discordância do juiz federal. Remessa dos autos à 
2ª CCR/MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC 75/93.
3. Transcorridos mais de 10 (dez) anos da data dos fatos e ausentes indícios suficientes da autoria a  
embasar a denúncia ou diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, injustificável é o 
prosseguimento  da  investigação.  O  desarquivamento  será  possível  se  outras  provas  surgirem,  nos 
exatos termos do art. 18 do Código de Processo Penal.
4. Insistência no arquivamento.

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

014.Processo:0011229-33.2012.4.03.6105 Voto: 4492/2013 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIMES  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334)  E  DE  IMPORTAÇÃO  DE 

BEBIDAS  ALCOÓLICAS  FALSIFICADAS  (CP,  ART.  272,  §  1º-A  C/C  §  1º).  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV)  E  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES 
(ENUNCIADO  Nº  33).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  EFEITO  NOCIVO  À 
SAÚDE HUMANA.  INOBSERVÂNCIA ÀS  REGRAS DA LEI  N.º  9.532/97.  TRANSNACIONALIDADE. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território 
nacional.
2.  Não  há  como  ser  considerada  irrelevante  a  conduta  de  quem  possui  390  maços  de  cigarros 
importados clandestinamente certamente para ilegal comercialização. Desrespeitadas as normas da Lei 
nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão.
3.  Inegável  a competência  da Justiça Federal  em relação à importação ilegal  de bebidas alcoólicas 
supostamente falsificadas, em razão da transnacionalidade da conduta, em evidente conexão com o 
crime de contrabando.
4. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

015.Processo:0000595-11.2013.4.03.6115 Voto: 4360/2013 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (LEI Nº 7.492/86, ART. 

4º, CAPUT). ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ART. 28). IRREGULARIDADES EM CONCESSÃO DE 
CRÉDITOS POR PARTE DE GERENTE DE AGÊNCIA BANCÁRIA QUE ACARRETARAM PREJUÍZOS À 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DE VARA CRIMINAL FEDERAL ESPECIALIZADA. 
1. Inquérito policial. Possível conduta dolosa dos investigados, gerentes de relacionamento em agência 
bancária da CEF, que teriam concedido empréstimos à pessoa jurídica em desacordo com a legislação, 
o que acarretou prejuízo à instituição financeira, condutas que tipificariam os crimes do artigo 4º, caput, 
da Lei nº 7.492/86 e dos artigos 171, 317 e 319 do Código Penal.
2. Arquivamento indireto. Manifestação do Procurador da República no sentido de que a conduta não se 
configura  crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional  (gestão  fraudulenta  e  temerária  de  instituição 
financeira – art. 4º, caput, e parágrafo único da Lei nº 7.492/86). 
3. O Juiz Federal da 2ª Vara Criminal Federal Especializada/SP firmou a competência do juízo. Aplicação 
do 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC nº 75/93.
4.  O crime do artigo 4º da Lei nº 7.492/86 - “Gerir  fraudulentamente instituição financeira”  -  é delito 
próprio, ou seja, somente pode ser praticado por sujeito qualificado quem detém informação relevante 
referente  a  operação  ou situação  financeira  da instituição,  que  exerça  atividades de  administração, 
direção, comando e gerência.
5. A lei estabelece que quando os agentes de ilícito penal tiverem a qualidade jurídica indicada no art. 25  
– “São penalmente responsáveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituição  
financeira, assim considerados os diretores, gerentes” – serão processados por crimes contra o sistema 
financeiro nacional. Se não tiverem essa qualidade, serão processados por outro crime. Veja-se que o 
dispositivo  legal  traz  a  figura  do  gerente  como  sujeito  ativo  do  delito,  de  forma  genérica,  não 
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especificando se se trata de “gerente-geral”, “gerente-adjunto”, “gerente de relacionamento” etc.
6.  No caso, os investigados exerciam atividade de gerente de relacionamento em agência da Caixa 
Econômica Federal e, como tal, detinham poderes para praticar os atos de concessão de créditos, e, em 
tese, o fizeram com o emprego de meios fraudulentos, que resultaram em prejuízos à empresa pública  
federal, incorrendo, assim, na conduta descrita no art. 4º, caput, da Lei nº 7.492/86, devendo responder, 
como sujeito ativo do delito, perante uma das Varas Criminais Federais Especializadas.
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir  na persecução penal, 
perante a 2ª Vara Criminal Federal Especializada de São Paulo/SP.

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

016.Processo:0048885-45.2012.4.01.3400 Voto: 4210/2013 Origem: JF/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL (OBTENÇÃO  DE 

FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE) OU ESTELIONATO. DISCUSSÃO ACERCA DA TIPICIDADE 
E,  NO  CASO,  COMO  CONSEQUÊNCIA,  DA  COMPETÊNCIA.  PEDIDO  DE  DECLINAÇÃO  DE 
COMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. ARQUIVAMENTO INDIRETO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 
28 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DO MPF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO 
ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar possível crime consistente no financiamento fraudulento de 
veículo. A Procuradora da República oficiante requereu o reconhecimento da incompetência da Justiça 
Federal,  por  entender  que a obtenção de crédito  mediante  o  emprego de fraude não caracteriza a 
infração penal tipificada no art.  19 da Lei nº 7.492/86 em razão da ausência do elemento normativo 
“financiamento”  exigido  por  esse  dispositivo,  bem  como  porque  o  crédito  bancário  obtido  não  se 
destinava ao cumprimento de diretrizes do Estado. Houve discordância por parte do Juiz Federal.
2.  O caso concreto se revela como delito contra o sistema financeiro nacional.  Houve obtenção de 
financiamento mediante fraude para a aquisição de uma motocicleta. Irrelevância da natureza do bem 
adquirido. O contrato é de financiamento e não de mútuo. Tipificação no art. 19, Lei nº 7.492/86.
3. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

017.Processo:0009353-43.2012.4.03.6105 Voto: 4557/2013 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  REVISÃO  DE 

ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI n.º 
9.532/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território  
nacional. 
2.  A importação ilegal  de 45 pacotes (450 maços)  de cigarros de origem estrangeira  não pode ser 
considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o 
comércio em questão. 
3. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

018.Processo:0000103-86.2012.6.06.0106 Voto: 1540/2013 Origem: JE/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.  NOTITIA CRIMINIS. CPP, ART. 28  C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 

75/93. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA HONRA PRATICADOS DURANTE O PERÍODO DE CAMPANHA 
ELEITORAL (CE, ARTS. 326 E 327). IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A AUTORIA DO CRIME. 
INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
1.  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  crime  eleitoral  consistente  na 
distribuição de material ofensivo à honra de candidato.
2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento em razão da deficiência probatória a ensejar 
ação eleitoral.
3.  O  Juízo  Eleitoral,  por  considerar  improcedentes  as  razões  invocadas  pelo  Promotor  Eleitoral,  
encaminhou os autos ao Procurador Regional Eleitoral, que, por sua vez, com fundamento no Enunciado 
nº 29 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, remeteu o procedimento a este Colegiado.
4. A propaganda eleitoral, ofensiva à honra de candidato, foi distribuída durante carreata de adversário 
político, não sendo possível especificar quem distribuiu o material.
5.  Ademais,  ainda  que  fosse  possível  atribuir  à  investigada  a  responsabilidade  pela  distribuição  do 
material  durante  sua  carreata,  é  importante  lembrar  que,  expressões  que,  no  trato  diário,  podem 
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constituir calúnia, difamação e/ou injúria perdem consistência ou razão de ser quando se leva em conta o 
ambiente de campanha política às vésperas do pleito, em que, via de regra, são potencializados fatos 
que eventualmente revelem mazelas ou deslizes dos candidatos ou pessoas a eles ligadas. Precedente.
6. Insistência no pedido de arquivamento.

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

019.Processo:0000011-83.2013.6.15.0022 Voto: 4018/2013 Origem: JE/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME ELEITORAL (LEI Nº 4.737/65, ART. 289). INSCREVER-SE 

FRAUDULENTAMENTE ELEITOR. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, 
ART. 62-IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime eleitoral, previsto no art. 289 da Lei 
nº 4.737/65.
2. O Promotor Eleitoral oficiante promoveu o arquivamento por não vislumbrar tipicidade na conduta da 
investigada.
3. O Juiz Eleitoral, por sua vez, não homologou o arquivamento por entender que “o fornecimento de  
falsa informação ao cadastro eleitoral se constitui em crime”.
4.  Autos  encaminhados  inicialmente  à  Procuradoria  Regional  Eleitoral  do  Estado  da  Paraíba  que, 
invocando o disposto no Enunciado 29 deste Colegiado, remeteu o procedimento a esta 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do artigo 28 do Código de Processo 
Penal c/c artigo 62-IV da LC 75/93.
5. A promoção de arquivamento deve ocorrer somente frente à ausência de elementos mínimos que indiquem 
a autoria e a materialidade delitiva ou ainda a inexistência de crime. Não é, contudo, a hipótese dos autos.
6. Nesta fase pré-processual vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que o arquivamento por 
suposta  ausência  de  dolo  mostra-se  inapropriado  e  prematuro  diante  da  necessidade  de  melhor 
esclarecimentos da conduta constante dos autos, e outras diligências que porventura forem necessárias 
à elucidação dos fatos, justificando o prosseguimento das investigações.
7. Remessa dos autos ao Procurador Regional Eleitoral para designação de outro Membro do Ministério 
Público Eleitoral para prosseguir na persecução penal.

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

020.Processo:0003920-10.2012.4.01.3811 Voto: 4147/2013 Origem: JF-Divinópolis/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇA INFORMATIVA CRIMINAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV.  SUPOSTOS  CRIMES 

CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90), FRAUDE À LICITAÇÃO (LEI Nº 8.666/93, ART. 90), 
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP, ART. 299) E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO (DECRETO-LEI 
Nº 201/67,  ART.  1º,  INC.  I  E II).  MPF:  ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA  E  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME  DE  FALSIDADE 
IDEOLÓGICA.  JUIZ  FEDERAL:  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DO 
PROCURADOR DA REPÚBLICA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE 
RESPONSABILIDADE  DE  PREFEITO  -  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS  FEDERAIS. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação ao possível crime contra 
ordem  tributária,  previsto  na  Lei  nº  8.137/90,  em  razão  da  ausência  de  de  crédito  tributário  
definitivamente constituído, nos termos da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal. Em 
relação  ao  crime  de  falsidade  ideológica,  tipificado  no  art.  299  do  Código  Penal,  entendeu  pela 
competência é da Justiça Comum Estadual.
2. O Juiz Federal, por sua vez, não homologou o arquivamento sob o fundamento de que “não se cuida 
de crime tributário a princípio, que também pode ser uma consequência de eventuais fraudes a serem  
apuradas,  mas  afere-se  nitidamente  da  documentação  apresentada  e  das  informações  inicialmente  
colhidas de que se trata de crime contra a Administração Pública, envolvendo suposta fraude licitatória e  
desvio de recursos públicos federais” e remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal. 
3. Da análise do conjunto probatório, vislumbra-se a necessidade de prosseguimento das investigações e de  
realização  de  diligências  com  o  fito  de  esclarecer  condutas  e  referências  contidas  no  procedimento 
investigatório, considerando que é preciso apurar todos os fatos, uma vez que evidenciada a possibilidade da 
prática de crimes tipificados no Decreto Lei nº 201/67, art. 1º – inc. I e II e na Lei nº 8.666/93, art. 90. 
4. Somente após o exaurimento das diligências capazes de esclarecer o ocorrido, é que o Ministério 
Público Federal poderá concluir, sem dúvidas, se existem elementos suficientes para deflagrar a ação 
penal ou se deve promover, de forma segura, o arquivamento do processo e/ou declínio de competência.
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 
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Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

021.Processo:0007251-46.2013.4.02.5101 Voto: 4123/2013 Origem: JF/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (CP,  ART.  304). 

ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA HIPÓTESE  DE  CRIME  IMPOSSÍVEL.  DISCORDÂNCIA DO  JUIZ 
FEDERAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC  Nº  75/93).  
ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR 
NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Peças  de  informação  instauradas  para  apurar  conduta  de  agente  que  apresentou  diploma  de 
engenharia mecânica falso perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Rio de Janeiro – 
CREA/RJ, pleiteando inscrição como engenheiro junto à autarquia federal.
2. Falsificação constatada por servidor do CREA/RJ, após entrar em contato com à Universidade Federal 
Fluminense e constatar a inexistência de vínculo do investigado junto a instituição de ensino superior. 
3. Não sendo grosseira a falsidade documental, a ponto de ser aferível pela simples análise visual de  
pessoa de habilidade e atenção estritamente comuns, não há que se cogitar em ineficácia absoluta do 
meio a possibilitar o reconhecimento da hipótese de crime impossível .
4. Ademais, presentes indícios de autoria e da materialidade, afigura-se inapropriado o arquivamento das 
presentes peças informativas, justificando-se o prosseguimento do procedimento. 
5. Designação de outro membro do Parquet 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

022.Processo:0003116-56.2013.4.03.6105 Voto: 4532/2013 Origem: JF-CAMPINAS/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO, ART. 342 DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO 

DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA  LC  Nº  75/93).  AUSÊNCIA  DE 
POTENCIALIDADE LESIVA DO DEPOIMENTO PRESTADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de falso testemunho, capitulado no 
art. 342 do Código Penal. Testemunha arrolada pela reclamada. 
2. O Procurador da República oficiante arquivou o inquérito ao argumento de que a alegação inverídica 
“não foi capaz de exercer qualquer influência sobre a convicção da autoridade judiciária”, razão pela qual 
deve ser reconhecida a atipicidade da conduta por ausência de potencialidade lesiva. O Juiz Federal não 
homologou o arquivamento e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o 
art. 62-IV da Lei nº 75/93.
3. 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 caso. Precedentes do STF e STJ.
4. Insistência no pedido de arquivamento.

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

023.Processo:5001867-08.2012.4.04.7005 Voto: 4534/2013 Origem: JF-CASCAVEL/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  N.º  75/93,  ART.  62-IV.  RADIODIFUSÃO. 

FUNCIONAMENTO  SEM  AUTORIZAÇÃO.  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  183  DA LEI  Nº  9.472/97. 
POTÊNCIA DE 55 WATTS. EFETIVA POSSIBILIDADE DO EQUIPAMENTO CLANDESTINO COLOCAR 
EM RISCO AS COMUNICAÇÕES OFICIAIS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar o funcionamento de emissora de radiodifusão, sem a devida 
autorização da ANATEL.
2.  O Procurador da República oficiante,  arquivou o inquérito  por  entender que o crime é material  e 
inexiste  efetiva  comprovação  de  perigo  ao  bem  jurídico  tutelado  (sistema  de  telecomunicações), 
remanescendo apenas um ilícito administrativo.
3. O Juiz Federal considerando improcedentes as razões invocadas para o arquivamento, determinou a 
remessa dos autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93.
4.  O agente que opera emissora de rádio sem a devida autorização do poder público, comete o crime 
descrito no art. 183 da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão competente e a 
habitualidade da conduta. 
5.  No caso,  tendo em vista a efetiva possibilidade do equipamento clandestino colocar  em risco as 
comunicações oficiais, tais como as frequências de radiodifusão sonora utilizadas pela polícia, pelo corpo 
de bombeiros e por aeroportos,  entendo que a conduta pode, eventualmente,  vir  a ser  considerada 
significante, se tal for constatado por perícia específica.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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024.Processo:0003844-28.2012.4.03.6107 Voto: 4852/2013 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV).TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR 
INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  MPF: 
ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO 
MAGISTRADO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Crime de descaminho, previsto no artigo 334 do Código Penal.
2. Revisão de arquivamento (CPP, art. 28, c/c LC nº 75/93, art. 62, IV).
3. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$  
10.000,00 (dez mil reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002, alterado pela Lei nº 11.033/2
4. Não há reincidência delitiva ou mercadorias proibidas (contrabando).
5. Aplicável ao caso sub examine o princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF.
6. Insistência no arquivamento.

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

025.Processo:0012998-51.2012.4.05.8100 Voto: 4853/2013 Origem: JF/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV). 

APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). MUNICÍPIO. PARCELAMENTO ESPECIAL 
–  LEI  Nº  12.810/2013.  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  JUIZ  FEDERAL.  EQUIPARAÇÃO  AO 
PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.  Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  crime  de  apropriação  indébita 
previdenciária (CP, artigo 168-A), atribuído a gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente  de  Acarape/CE,  que  teria  deixado  de  repassar  ao  INSS  os  valores  de  contribuições 
previdenciárias, no período de janeiro a dezembro de 2010, no valor de R$ 2.933,35.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito, levando em consideração que 
os débitos apurados foram incluídos no parcelamento especial da MP nº 589/2012 (convertida na Lei nº 
12.810/2013).
3. O Juiz Federal discordou do arquivamento, por entender que “existem quatro hipóteses de rescisão do  
parcelamento, não sendo certo, conforme aduz o Parquet, que 'o débito existente será inexoravelmente  
quitado ao longo do tempo”.
4. No caso do inadimplemento, há previsão para a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos 
do Fundo de Participação dos Municípios,  para  a quitação,  autorizados pelo  art.  96 § 4º  da Lei  nº 
11.196/05, com as alterações decorrentes da Lei nº 11.960/09, ou mais recentemente pelo art. 3º da Lei 
nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012).
5. Muito embora existam hipóteses de rescisão do parcelamento,  por outra razão as prestações não 
poderão ser inadimplidas. É que inciso I do parágrafo único do art. 160 da Constituição autoriza a União 
e os Estados a condicionarem o repasse de recursos ao pagamento de seus créditos.
6. A edição da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012), em nada modificou as razões que 
justificam o entendimento da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal no 
sentido de que a adesão do município ao Parcelamento Especial equipara-se ao pagamento para fins de 
extinção da punibilidade, já que as prestações verdadeiramente não poderão ser inadimplidas.
7. Insistência no pedido de arquivamento.

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

026.Processo:0001196-75.2012.4.03.6107 Voto: 5109/2013 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62-IV  DA LC  Nº  75/93.  CRIME 

PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. 
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  EQUIPAMENTO  ELETROELETRÔNICO  COM 
POTÊNCIA DE 70 WATTS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a exploração não autorizada do espectro de radiofrequência.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender inexistir justa causa para 
deflagrar ação penal, por ausência de tipicidade material na conduta do agente, com fundamento no 
princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal.
3. O agente que opera emissora de rádio, sem a devida autorização do poder público, comete o crime 
descrito no art. 183, da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia autorização do órgão competente e 
a habitualidade da conduta.
4. A Nota Técnica atestou que a potência do equipamento eletroeletrônico era de 70 Watts, o que não se 
harmoniza com limite  estabelecido  no  artigo  1º  §  1º  da Lei  nº  9.612/98,  que instituiu  o  Serviço  de 
Radiodifusão Comunitária, definindo como de baixa potência o serviço de radiodifusão prestado com 
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potência máxima de 25 Watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros.
5. Efetiva possibilidade dos equipamentos clandestinos colocarem em risco as comunicações oficiais, 
tais como as frequências de radiodifusão sonora utilizadas pela polícia, pelo corpo de bombeiros e por 
aeroportos. Conduta que não pode ser considerada insignificante.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
027.Processo:0048/2011 Voto: 3857/2013 Origem: PRM - DOURADOS/MS

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF (LC Nº 

75/93,  ART.  62-VII).  IMPORTAÇÃO  DE  PNEUS  USADOS,  MERCADORIA PROIBIDA.  RESÍDUOS 
SÓLIDOS, NÃO PERIGOSOS, INERTES (NBR 10.004/04 DA ABNT). CRIME DE CONTRABANDO (CP, 
ART. 334). PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES.
1.  Conflito negativo de atribuições entre  membros do Ministério Público Federal.  Dissenso quanto à 
tipificação da conduta consistente na importação de pneus usados. Remessa à 2ª Câmara nos termos do 
art. 62-VII da LC nº 75/93.
2. Pneus usados. Mercadoria de importação proibida. Art. 4º da Resolução CONAMA nº 23/96.
3. Nos termos do que dispõe a NBR 10.004/04 da ABNT, os pneus usados são resíduos sólidos, não 
perigosos  e  inertes,  ou seja:  submetidos  a  um contato  dinâmico  e  estático  com água destilada ou 
desionizada,  à  temperatura  ambiente,  não  terão  nenhum  de  seus  constituintes  solubilizados  a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água. 
4. Em outras palavras, os pneus usados não são “produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente”, condição sine qua non para a caracterização do tipo previsto no 
art. 56 da Lei nº 9.605/98. A destinação a que se dá a esses produtos é que pode provocar dano ao meio 
ambiente ou à saúde, sendo que no caso do pneu de origem estrangeira o que se visa é proibir a sua  
importação para que o país não sirva de “depósito de lixo” de outro país.
5.  O  caput do  art.  334  do  Código  Penal  prevê  duas  hipóteses  de  condutas,  quais  sejam: 
importar/exportar mercadoria proibida ou iludir o imposto devido. A ação de iludir o fisco não é elementar  
da primeira figura.  Assim,  tendo havido importação de mercadoria proibida (pneumáticos usados),  a 
conduta a ser investigada subsome-se, inevitavelmente, ao crime de contrabando.
6. Procedência do conflito negativo de atribuições,  declarando a atribuição do Ofício responsável para 
apurar o crime de contrabando.

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

028.Processo:1.33.000.000831/2013-16 Voto: 4239/2013 Origem: PRM - CHAPECÓ/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF. CRIME 

PRATICADO  POR  BRASILEIROS  NO  EXTERIOR.  COMPETÊNCIA  DA CAPITAL  DO  ESTADO  ONDE 
HOUVER POR ÚLTIMO RESIDIDO O ACUSADO (CPP, ART. 88). ATRIBUIÇÃO DO SUSCITANTE.
1. Peça de informação. Conflito negativo de atribuições entre membros do Ministério Público Federal. 
Aplicação do art. 62-VII da LC nº 75/93.
2. Crime praticado por brasileiros no exterior.  Incidência do art.  88 do Código de Processo Penal,  in 
verbis: “Art. 88. No processo por crimes praticados fora do território brasileiro, será competente o juízo da  
Capital do Estado onde houve por último residido o acusado. Se este nunca tiver residido no Brasil, será  
competente o juízo da Capital da República.”
3. Investigados que residem em Xanxerê/SC.
4. Atribuição do Membro do Ministério Público Federal oficiante na Procuradoria da República situada na 
capital do Estado de Santa Catarina, PR/SC, para prosseguir na persecução criminal.

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

029.Processo:1.30.001.002536/2013-98 Voto: 4341/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 304) EM DESFAVOR 

DE  JUNTA  COMERCIAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N.  32  DA  2ª  CCR).  ÓRGÃO 
TECNICAMENTE VINCULADO AO DNRC. SERVIÇO FEDERAL. PATRIMÔNIO DE ORDEM MORAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de uso de documento 
falso, previsto no art. 304 do Código Penal, praticado em desfavor de Junta Comercial.
2.  Manifestação pelo  declínio  de atribuições ao Ministério  Público Estadual  ao argumento de que a 
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conduta delituosa não afetou bens, interesses ou serviços da União ou de suas autarquias, fundações e 
empresas públicas.
3.  As  Juntas  Comerciais,  embora  sejam  órgãos  subordinados  administrativamente  às  unidades 
federativas, são tecnicamente vinculadas ao Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, 
que é um órgão federal, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, de acordo com o art. 6º da Lei n.  
8.934/94, cuja função precípua corresponde à supervisão, orientação, coordenação e normatização no 
plano técnico do registro de empresas.
4. O serviço executado pelas Juntas Comerciais, portanto, é, em última análise, serviço federal e que  
tem como uma das finalidades  dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos 
jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma da lei (artigo 1º, I, da Lei 8.934/94). 
Quando a Junta Comercial é induzida a registrar um documento que contém informações falsas, acaba 
por dar uma garantia, uma autenticidade, uma segurança que, na verdade, não existem, o que acarreta 
um incomensurável prejuízo à credibilidade e confiabilidade do serviço público.
5.  A competência criminal  da Justiça Federal  não se dá apenas quando há ofensa a bens de valor  
econômico de alguma das entidades previstas no inciso IV do art. 109 da Constituição. Este dispositivo 
também faz alusão à ofensa a bens de valor moral, tais como os serviços e interesses destas entidades, 
o que seria o caso dos autos, já que o cometimento de infrações em detrimento dos serviços registrais  
de empresas exercidos em todo o território nacional pelas Juntas Comerciais teria afetado interesse do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC e, por consequência, do próprio Ministério da 
Industria e Comércio.
6. Não homologação do declínio de atribuições 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

030.Processo:1.22.000.000270/2013-21 Voto: 4209/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. “DOENÇA DA VACA LOUCA”. 

EVENTUAIS  EFEITOS  AMBIENTAIS  QUE NÃO  SE RESTRINGEM AO ÂMBITO  DE ESTADOS DA 
FEDERAÇÃO INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. Peças de informação instauradas para apurar a prática dos crimes tipificados nos artigos 259 (difusão  
de doença ou praga) e 268 (infração de medida sanitária preventiva) do Código Penal e no artigo 61 da 
Lei nº 9.605/98.
2. Uso de subproduto de origem animal (cama de aviário) para a alimentação de ruminantes. Violação do 
art. 1º da Instrução Normativa nº 08 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que visa 
evitar o aparecimento e disseminação da Encefalopatia Espongiforme Bovina – EEB, mais conhecida 
como ''doença da vaca louca''.
3.  Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  submetido à apreciação da 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.
4. O potencial lesivo da conduta não se restringe ao âmbito de Estados da Federação individualmente 
considerados.  A utilização  de subprodutos  animais  na alimentação  bovina  pode ocasionar  prejuízos 
incalculáveis, tanto à saúde pública, quanto à economia deste país. Evidenciado o interesse da União.
5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução criminal.

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

031.Processo:1.16.000.000879/2013-05 Voto: 4180/2013 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 de 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 
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de Coordenação e Revisão.
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Procurador da República do MPF para 
prosseguir na persecução penal.

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

032.Processo:1.20.002.000062/2012-03 Voto: 4546/2013 Origem: PRM-SINOP/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE 
ESGOTAMENTO  DA VIA ADMINISTRATIVA.  INAPLICABILIDADE DO ART.  83  DA LEI  Nº  9.430/96. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. A notícia de crime de apropriação indébita previdenciária previsto no art. 168-A do Código Penal, foi  
arquivada com fundamento na ausência de constituição definitiva do crédito tributário.
2. O crime do art.  168-A, de natureza formal,  caracteriza-se pelo não repasse à Previdência  Social  das 
contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para 
obstar  a  persecução  penal  até  o  término  de  procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  prejuízo 
efetivamente experimentado. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 02/06/2011).
3. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

033.Processo:1.22.005.000056/2013-24 Voto: 4196/2013 Origem: PRM-MONTES CLAROS/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  REVISÃO  DE 

ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62-IV).  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE. 
EFEITO  NOCIVO  À  SAÚDE  HUMANA.  INOBSERVÂNCIA  ÀS  REGRAS  DA  LEI  n.º  9.532/97. 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do  
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional.
2. A posse de 340 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do 
produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que 
restringem, com rigor, o comércio em questão. 
3. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguimento da persecução penal.

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

034.Processo:1.33.009.000018/2013-58 Voto: 4117/2013 Origem: PRM-CAÇADOR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO CÓDIGO PENAL).  

REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENUNCIADO 
27 DESTA 2ª CÂMARA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PROSSEGUIMENTO 
DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Peças de Informação instauradas para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 297, § 4º do 
Código  Penal.  Omissão  de  registros  em  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social  –  CTPS,  pelo 
empregador, para eximir-se do cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias.
2. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: “A persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 
do Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem a Previdência Social”.
3. Não homologação do declínio de atribuições 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

035.Processo:1.17.000.000736/2013-58 Voto: 4201/2013 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. 1) CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI Nº 8.137/90, ART. 2º- I). 

CONDUTA PRATICADA NO ANO DE 2003. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART.62-IV). 
PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 2) CRIME DE 
FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,  ART.  299)  EM DESFAVOR DE JUNTA COMERCIAL.  REVISÃO DE 
DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  -  2ª  CCR).  ÓRGÃO  TECNICAMENTE  VINCULADO  AO  DNRC. 
SERVIÇO FEDERAL.  PATRIMÔNIO DE ORDEM MORAL.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
ATRIBUIÇÃO DO MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1.  Trata-se  de  peças  de  informação instauradas  para  apurar  a  ocorrência  dos  crimes de  falsidade 
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ideológica (CP, art. 299) e contra ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 2º - I). 
2. O Procurador da República oficiante arquivou o procedimento quanto ao crime contra contra ordem 
tributária em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal e promoveu o declínio de atribuições ao 
Ministério Público Estadual em relação ao crime de falsidade ideológica, sob o argumento de que a 
conduta delituosa não afetou bens, interesses ou serviços da União ou de suas autarquias, fundações e 
empresas públicas
3.  As  Juntas  Comerciais,  embora  sejam  órgãos  subordinados  administrativamente  às  unidades 
federativas, são tecnicamente vinculadas ao Departamento Nacional de Registro de Comércio – DNRC, 
que é um órgão federal, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, de acordo com o art. 6º da Lei n.  
8.934/94, cuja função precípua corresponde à supervisão, orientação, coordenação e normatização no 
plano técnico do registro de empresas.
4. O serviço executado pelas Juntas Comerciais, portanto, é, em última análise, serviço federal e que  
tem como uma das finalidades  dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos 
jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma da lei (artigo 1º, I, da Lei 8.934/94). 
Quando a Junta Comercial é induzida a registrar um documento que contém informações falsas, acaba 
por dar uma garantia, uma autenticidade, uma segurança que, na verdade, não existem, o que acarreta 
um incomensurável prejuízo à credibilidade e confiabilidade do serviço público.
5.  A competência criminal  da Justiça Federal  não se dá apenas quando há ofensa a bens de valor  
econômico de alguma das entidades previstas no inciso IV do art. 109 da Constituição. Este dispositivo 
também faz alusão à ofensa a bens de valor moral, tais como os serviços e interesses destas entidades, 
o que seria o caso dos autos, já que o cometimento de infrações em detrimento dos serviços registrais  
de empresas exercidos em todo o território nacional pelas Juntas Comerciais teria afetado interesse do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC e, por consequência, do próprio Ministério da 
Industria e Comércio.
6. Homologação do arquivamento quanto ao crime contra ordem tributária, previsto no art. 2º, I da Lei nº 
8.137/90,  em razão  da  prescrição  da pretensão punitiva  estatal  e  não homologação do  declínio  de 
atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal em relação ao crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal.

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

036.Processo:1.34.001.002506/2013-32 Voto: 4200/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (CP, ART. 184, § 

2º). DISPONIBILIZAÇÃO ILEGAL DE FILMES (DOWNLOADS) EM SÍTIO ELETRÔNICO. REVISÃO DE 
DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 – 2ª CCR). EXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO INTERNACIONAL. ACESSO 
A  FILMES  POR  MEIO  DA  INTERNET.  TRANSNACIONALIDADE  DA  CONDUTA  EVIDENCIADA. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, ART. 109-V). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de violação de direito 
autoral  (CP,  art.  184 -  § 2º),  em decorrência  da disponibilização de filmes em sítio  eletrônico,  sem 
autorização dos titulares dos direitos autorais.
2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual, por entender ausente qualquer indício de lesão a bens, serviços ou interesse federal, apto a 
justificar a atribuição do Parquet federal.
3. O contexto probatório dos autos denota que houve violação de direito autoral que, à primeira vista, 
poderia justificar o reconhecimento da competência da Justiça estadual, por inexistência das hipóteses 
previstas no art. 109-IV da Constituição. Todavia, a partir da análise mais detida sobre a questão, verifica-
se que a situação exige a aplicação do art. 109-V, da Carta Magna, para firmar a competência da Justiça 
Federal  e,  consequentemente,  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  pois  há  (1)  convenção 
internacional da qual Brasil é signatário, comprometendo-se a combater condutas violadoras de direitos 
autorais; bem como (2) potencial transnacionalidade na conduta investigada.
4. O Brasil é signatário da Convenção Universal sobre Direito de Autor, Revista em Paris, em 24 de julho  
de 1971, conforme Decreto nº 76.905/1975. De acordo com essa convenção, os “Estados Contratantes 
comprometem-se  a tomar  todas as disposições  necessárias  para assegurar  a proteção suficiente  e 
eficaz dos direitos dos autores e de quaisquer outros titulares dos mesmos direitos sobre as obras 
literárias,  científicas  e  artísticas,  tais  como  os  escritos,  as  obras  musicais,  dramáticas  e 
cinematográficas, as pinturas, gravuras e escultura”.
5. De outra parte, não há dúvidas de que a disponibilização de produtos por intermédio da internet tem 
nitidamente caráter transnacional, uma vez que qualquer pessoa, dentro ou fora do país, tem ou pode ter 
acesso às ofertas para aquisição.
6. Não homologação do declínio de atribuições 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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037.Processo:1.14.000.000967/2013-73 Voto: 4674/2013 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  DE  FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITOS  ASSEGURADOS  POR  LEI 

TRABALHISTA  (CP,  ART.  203).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32  –  2ª  CCR/MPF) 
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 :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

038.Processo:1.28.000.000654/2013-20 Voto: 4530/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.  OBTENÇÃO DE 

FINANCIAMENTO  MEDIANTE  FRAUDE (LEI  N.  7.492/86,  ART.  19).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO 
(ENUNCIADO N.  32  –  2ª  CCR/MPF).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possível crime previsto no art. 19 da Lei nº 
7.492/86, consistente na obtenção fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um automóvel.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições sob o argumento de que o 
crime a ser investigado seria de estelionato, e não de crime contra o sistema financeiro nacional.
3. No caso, o contrato de financiamento fora celebrado com finalidade certa, consistente na aquisição de 
um automóvel, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, uma vez que  
este não exige qualquer destinação específica.
4. Desse modo, a conduta narrada nos autos caracteriza crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 
7.492/86,  art.  19),  e  não de estelionato (CP,  art.  171),  motivo  pelo  qual  compete 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).
5. Enunciado nº 48 desta 2ª Câmara: “É de atribuição do Ministério Público Federal a persecução penal  
do  crime  de  obtenção  fraudulenta  de  financiamento  em  instituição  financeira  para  aquisição  de  
automóvel, tipificado no artigo 19 da Lei nº 7.492/86”.
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
039.Processo:1.30.008.000051/2013-08 Voto: 3244/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ
040.Processo:1.30.008.000056/2013-22 Voto: 3246/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ
041.Processo:1.30.008.000057/2013-77 Voto: 3201/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ
042.Processo:1.30.008.000059/2013-66 Voto: 3301/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ
043.Processo:1.30.008.000063/2013-24 Voto: 3248/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ
044.Processo:1.30.008.000106/2013-71 Voto: 3300/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ
045.Processo:1.30.008.000109/2013-13 Voto: 3299/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ
046.Processo:1.30.008.000113/2013-73 Voto: 3202/2013 Origem: PRM – RESENDE/RJ

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  ambiental.  Art.  56  da  Lei  nº  9.605/98.  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32). Transportar carga perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão competente. 
Transporte interestadual. Necessidade de cumulação dos requisitos (tratado ou convenção internacional 
e transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109-V da Constituição. Não obstante o Brasil 
seja signatário da Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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047.Processo:1.22.001.000088/2013-60 Voto: 4344/2013 Origem: PRM – JUIZ DE FORA/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de apropriação indébita em detrimento de particular (CP, art. 168, § 

1º, III). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Valores resultantes de ação judicial recebido por advogado 
sem o devido repasse para seu cliente.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

048.Processo:1.34.017.000044/2013-40 Voto: 4612/2013 Origem: PRM-ARARAQUARA/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Notícia encaminhada pelo DIGI-DENÚNCIA. Condutas ilícitas atribuídas a diversas 

autoridades estaduais.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

049.Processo:1.34.006.000102/2013-64 Voto: 4204/2013 Origem: PRM-GUARULHOS/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  encaminhada  pelo  DIGI-DENÚNCIA.  Suposto  enriquecimento  ilícito  de 

Secretário da Fazenda Municipal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Conduta imputada a servidor público 
municipal.  Ausência  de elementos  de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

050.Processo:1.20.001.000282/2011-58 Voto: 4494/2013 Origem: PRM - CÁCERES/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Possível crime de corrupção passiva (CP,  art.  317) atribuído a 

policial  militar,  servidor  público  do Estado do  Mato Grosso.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

051.Processo:00283/2010 Voto: 4194/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Policial.  Possível crime de  estelionato em detrimento de particular (CP, art. 171). Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32). Valores resultantes de ação judicial recebido por  advogado sem o devido 
repasse para seu cliente.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

052.Processo:1.13.000.000256/2009-50 Voto: 4193/2013 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Representação. Possíveis irregularidades na contratação de OSCIP para terceirizar mão-de-obra para o 

Instituto Médico Legal e para o Instituto de Criminalística do Estado do Amazonas. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Inexistência de recursos federais envolvidos que justifiquem o interesse da União. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

053.Processo:1.34.004.000512/2013-25 Voto: 4345/2013 Origem: PRM – CAMPINAS/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de maus-tratos (CP, art. 136) a pessoa com doença mental.  Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32). Fato narrado que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no 
art.  109 da Constituição da República.  Ausência de elementos capazes de justificar  a  atribuição 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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054.Processo:1.30.001.002649/2013-93 Voto: 4203/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  1)  Contravenção  penal  (jogo  de  azar)  definida  no  art.  50  do  Decreto-Lei  nº 

3.688/41. Enunciado nº 37 da 2ª Câmara. 2)  Crime de violação de direito autoral (art. 184, § 2º, CP). 
Ausência de indícios da transnacionalidade da conduta ou conexão com delito que cause ofensa a bens,  
serviços ou interesse da União. 3) Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Púbico  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

055.Processo:1.34.006.000124/2013-24 Voto: 4205/2013 Origem: PRM-GUARULHOS/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) supostamente cometido por presidente 

de associação, em detrimento de seus associados. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

056.Processo:1.23.000.000608/2013-15 Voto: 4677/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato em detrimento de particular (CP, art. 171). Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Cobrança de honorários advocatícios abusivos no curso de 
ação judicial previdenciária. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

057.Processo:1.31.000.001299/2012-30 Voto: 4670/2013 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171), 

consistente em apresentar contracheques de empresa privada falsos perante banco privado, com objetivo de 
obter empréstimo para compra de veículo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

058.Processo:1.17.002.000056/2013-14 Voto: 4669/2013 Origem: PRM-COLATINA/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível prática de crime contra a honra, por meio de sala de bate-papo na 

internet.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

059.Processo:1.16.000.000329/2013-88 Voto: 4562/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Possível  crime ambiental  previsto  na  Lei  nº  9.605/98,  art.  64,  consistente  na 

construção de casa em área de preservação permanente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª 
CCR/MPF). Diligências. Comprovação de que o local em que se deu a autuação não se encontra área 
pertencente à União ou a quaisquer de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

060.Processo:IPL Nº 00374/2009 Voto: 4558/2013 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito policial instaurado para apurar a possível prática de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da  

Lei nº 10.826/2003). Revisão de declínio (Enunciado n° 33 - 2ª CCR/MPF). Orientação consolidada pelo 

14



Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não remeteu à Justiça 
Federal toda a competência para as questões penais dele oriundas (CC nº 45.483/RJ, Terceira Seção, 
DJ: 09/02/2005; HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrado qualquer 
lesão  ou  perigo  de  lesão  à  integridade  territorial,  à  soberania  nacional,  ao  regime representativo  e 
democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União. Crime que 
não atenta contra bens jurídicos tutelados pelo art. 109-IV da Constituição. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

061.Processo:1.34.001.002669/2013-15 Voto: 4182/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de comércio ilegal de arma de fogo por meio da  internet  (Lei nº 

10.826/03, art. 17). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de internacionalidade 
da conduta.  Ausência  de elementos aptos a atrair  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

062.Processo:1.15.000.000972/2013-49 Voto: 4132/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível tentativa de estelionato (CP, art. 171, § 3º c/c o art. 14-II). Intento de obter 

vantagem  ilícita  induzindo  em  erro  particular,  mediante  fraude,  fazendo-o  crer  que  possui  direito  a 
receber valores a título de seguro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Interesse de natureza 
exclusivamente privado. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

063.Processo:1.34.004.000544/2013-21 Voto: 4528/2013 Origem: PRM-PIRACICABA/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível  crime de falsidade ideológica (CP, art.  299).  Representação anônima 

noticiando que funcionário de pessoa jurídica, responsável por preenchimento de perfil profissiográfico 
previdenciário,  estaria omitindo informações acerca do ruído existente na empresa,  com objetivo de 
evitar a caracterização de insalubridade.  (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF).  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

064.Processo:1.30.015.000136/2013-99 Voto: 4131/2013 Origem: PRM-MACAÉ/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de representação oferecida por particular, dando conta de que 

teria havido invasão de sua conta de e-mail, por pessoa não identificada. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32 -  2ª CCR). No caso dos autos, não se reconhece a competência da Justiça Federal,  pois há 
conduta noticiada não versa sobre racismo, pornografia infantil ou outra prática criminosa em relação à 
qual o Brasil assumiu o compromisso de repressão por convenção ou tratado internacional. Fato narrado 
que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 109 da Constituição. Precedentes do  
STJ sobre temas análogos (CC nº 121.431/SE, Terceira Seção, DJe: 07/05/2012; CC nº 121.372/SC, 
Terceira Seção, DJe: 25/05/2012). Ausência de atribuição 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

065.Processo:1.30.020.000154/2013-00 Voto: 4563/2013 Origem: PRM-SÃO GONÇALO/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato contra particular (CP, art. 171). Venda de mercadoria 

por  site da internet  sem a devida entrega do produto e nem a devolução do pagamento efetuado. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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066.Processo:0000032-36.2013.4.04.7005 Voto: 4542/2013 Origem: PRM-CASCAVEL/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Possível  crime de roubo contra  particular  (CP,  art.  157).  Revisão  de declínio 

(Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF).  Inexistência de indícios de lesão 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. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

067.Processo:01376/2008 Voto: 5110/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Crimes ambientais.  Revisão de declínio (Enunciado nº  33 da 2ª  Câmara).  1) 

Vender madeira serrada, sem licença válida outorgada pela autoridade competente (Lei nº 9.605/98, art. 
46, parágrafo único). Conduta não ocorrida em área pertencente ou protegida pela União. 2) Prestação 
de informações falsas ao Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, 
operacionalizado por órgão estadual (Lei nº 9.605/98, art. 69-A). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 3) 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

068.Processo:1.27.000.000407/2013-61 Voto: 4862/2013 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A). Revisão de declínio 

(Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Valores  descontados  das  remunerações  dos  servidores  públicos 
municipais e não repassadas ao Fundo Previdenciário Municipal. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

069.Processo:1.14.001.000220/2013-13 Voto: 4863/2013 Origem: PRM – JEQUIÉ/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14) e crime 

de  ameaça  (CP,  art.  147).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  –  2ª  Câmara).  O  Estatuto  do 
Desarmamento não modificou a competência para o processo e julgamento dos crimes de porte ilegal de 
arma de fogo, que continua sendo da Justiça Estadual (STJ, CC 45483/RJ, DJ 09.06.2008).  Condutas 
ocorridas  entre  particulares.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

070.Processo:1.30.009.000182/2013-77 Voto: 4879/2013 Origem: PRM – SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  Notícia  encaminhada  por  e-mail.  Diversos  crimes  atribuídos  de  forma  genérica  a 

policiais civis e militares, servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

071.Processo:1.30.017.000447/2013-38 Voto: 5112/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima encaminhado por e-mail noticiando a existência de bandidos armados 

e a corrupção de policiais militares do município de Belfort Roxo/RJ. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 
2ª Câmara). Condutas atribuídas de forma genérica a particulares e a 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

072.Processo:1.15.000.001387/2013-66 Voto: 5113/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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Ementa :Peças de informação. Crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Revisão de declínio (Enunciado nº 
32  da  2ª  Câmara).  Notícia  anônima  encaminhada  por  e-mail  aos  administradores  da  rede  social 
Facebook que teria ocasionado injustamente a exclusão temporária de página na  internet que busca 
reunir  pessoas e esforços para cobrar do poder público medidas efetivas de contenção da violência 
urbana. Ausência de elementos que justifiquem a atribuição 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

073.Processo:1.34.001.003077/2013-11 Voto: 4882/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças informativas. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 

Compras  indevidas  efetuadas por  meio da  internet com dados pessoais  do noticiante.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

074.Processo:1.33.007.000085/2013-92 Voto: 5115/2013 Origem: PRM – TUBARÃO/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Conduta atribuída a representantes de 

ONG na arrecadação de doações. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

075.Processo:1.18.000.000338/2013-02 Voto: 5117/2013 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171 c/c 14-II). Pessoas não identificadas que, 

dizendo-se  funcionários  do  Banco  Central  do  Brasil,  teriam  tentado  receber  quantia  de  município  para 
pagamento de suposta pendência judicial. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Inexistência 
de  prejuízo  a  bem,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou 
empresas públicas.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

076.Processo:1.34.030.000100/2013-78 Voto: 4860/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação.  Possível  crime de  homicídio culposo (CP, art.  121, § 3º).  Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32). Conduta atribuída a médico de hospital municipal. Suposta negligência e demora no 
atendimento que teriam contribuído para o óbito da paciente.  Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições.

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

077.Processo:1.18.000.001459/2013-63 Voto: 5119/2013 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Possível tráfico ilícito de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33). Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. Art.  70 da Lei nº 
11.343/2006. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

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

078.Processo:1.29.016.000101/2013-61 Voto: 5216/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. 1. Supostos crimes ambientais, consistentes em manter em depósito agrotóxico de 

origem  estrangeira  –  art.  56  da  Lei  9.605/98  (inexistência  de  indícios  de  que  o  investigado  tenha 
introduzido clandestinamente os produtos em território brasileiro), destruição de mata nativa e drenagem 
de solo – art. 50 da Lei nº 9.605/98 (propriedade particular), caça de animal da fauna silvestre – art. 29 
da Lei  nº  9.605/98 (animal  não ameaçado de extinção),  todos sem autorização do órgão ambiental 
competente. 2. Possível crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03). Revisão de 
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declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Inexistência de prejuízo a bem, interesse ou serviço da União.  
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

079.Processo:1.34.038.000037/2013-08 Voto: 5218/2013 Origem: PRM/ITAPEVA-SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de ameaça e agressão e (art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-lei 

3.688/41).  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 – 2ª  CCR/MPF).  Supostos  atos de agressão e de 
ameaça  praticados  por  particular  em  desfavor  de  particular.  Ausência  de  elementos  de  informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

080.Processo:1.33.000.001592/2013-11 Voto: 5213/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Prática  

ilícita  conhecida  como  “golpe  da  pirâmide”,  que  consiste,  basicamente,  na  promessa  fraudulenta  a 
indeterminado número de pessoas no sentido de que, se estas depositarem certa quantia financeira em 
benefício de determinadas pessoas, receberão, em contrapartida, um lucro exponencial daquilo que foi 
inicialmente  investido,  participando  da  chamada  “corrente”  ou  “bola  de  neve”.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). 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. Hipótese em que não se vislumbra eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional 
(Lei nº 7.492/86), pois inexiste captação, intermediação ou aplicação de recursos de terceiros, bem como 
arrecadação  de  recursos  mediante  compromisso  de  restituição  de  valor  no  futuro,  com  ou  sem 
remuneração. Ausência de elementos de informação 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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

081.Processo:1.34.022.000105/2013-08 Voto: 5211/2013 Origem: PRM/JAÚ-SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Possíveis crimes de duplicata simulada (art. 172, CP), estelionato (art. 171, CP) e 

falsificação  de  documento  particular  (art.  art.  298)  praticados  contra  particular.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado  n°  32  -  2ª  CCR/MPF).  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

082.Processo:1.18.000.002644/2012-94 Voto: 5217/2013 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Supostos  crimes de furto  (CP,  art.  155,  § 4º-  II)  e estelionato (CP,  art.  171).  

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Subtração fraudulenta de valores pertencentes a 
particular. Inexistência de interesse da União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar 
a  atribuição  do  Ministério  Púbico  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

083.Processo:1.12.000.000319/2013-91 Voto: 5228/2013 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Possível  prática de crime contra  a  honra,  por  meio da rede social  facebook. 

Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  No  caso  dos  autos,  não  se  reconhece  a 
competência da Justiça Federal, pois há conduta noticiada não versa sobre racismo, pornografia infantil 
ou  outra  prática  criminosa  em  relação  a  qual  o  Brasil  assumiu  o  compromisso  de  repressão  por 
convenção  ou  tratado  internacional.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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084.Processo:1.30.017.000432/2013-70 Voto: 5214/2013 Origem: PRM/S. J. DO MERITI-RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Possível  prática de crime contra  a  honra,  por  meio da rede social  facebook. 

Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  No  caso  dos  autos,  não  se  reconhece  a 
competência da Justiça Federal, pois há conduta noticiada não versa sobre racismo, pornografia infantil 
ou  outra  prática  criminosa  em  relação  à  qual  o  Brasil  assumiu  o  compromisso  de  repressão  por 
convenção  ou  tratado  internacional.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

085.Processo:1.34.001.003075/2013-21 Voto: 5224/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de representação anônima noticiando suposta venda irregular 

de medicamentos em sítio eletrônico (CP, art. 273). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). No 
caso dos autos, não se reconhece a competência da Justiça Federal, pois  não há nenhum indício da 
origem forânea dos medicamentos que estavam sendo expostos à venda, sem o registro da ANVISA, por 
meio de site na internet. Inexistência de lesão a bens, interesses ou serviços da União. Competência da 
Justiça Estadual para processar e julgar o comércio ilícito de medicamentos quando não houver indícios 
de transnacionalidade da conduta (CC 120.843/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, Julgado em 
14/03/2012, Dje  27/03/2012).  Ausência de elementos capazes de justificar  a atribuição 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

086.Processo:1.34.010.000366/2013-59 Voto: 5206/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato contra particular (CP, art. 171). Venda de mercadoria 

por  site  da internet  sem a devida entrega do produto e nem a devolução do pagamento efetuado. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

087.Processo:1.33.005.000020/2013-67 Voto: 5197/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Supostas irregularidades praticadas 

por seguradoras de veículos e pelo DETRAN, consistentes na venda de veículos já sinistrados, com 
perda total. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Púbico 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

088.Processo:1.30.015.000162/2013-17 Voto: 5196/2013 Origem: PRM/MACAÉ-RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de representação noticiando que quadrilha obriga motoristas de 

van a receberem vale transporte de papel, descontando de 9% a 20% do valor da tarifa em favor de  
empresa,  que  libera  propina  de  R$  35.000,00  aos  presidentes  de  cooperativas  para  obrigarem  os 
motoristas a receberem o vale de papel. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Ausência 
de elementos  de  informação capazes de justificar  a  atribuição  do Ministério  Púbico  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
089.Processo:1.13.001.000028/2013-56 Voto: 4614/2013 Origem: PRM – TABATINGA/AM

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peça de informação. Autos de infração lavrados por  agentes do Instituto de Proteção Ambiental  do 

Estado do Amazonas – IPAAM.  1) Conversões irregulares realizadas no Sistema de Documentos de 
Operação Florestal – DOF.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).  Conduta que constitui 
mero ilícito administrativo previsto no art. 82 do Decreto Federal n° 6.514/08. Atipicidade. Homologação 
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do arquivamento. 2) Crime contra a flora (Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). Revisão de declínio 
de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Propriedade 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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

090.Processo:1.30.005.000441/2012-19 Voto: 4493/2013 Origem: PRM/NITERÓI-RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. 1) 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. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento  do  feito  no  âmbito  das  atribuições  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do 
arquivamento.  2)  Possível  cometimento de crimes da competência  da Justiça  Estadual. Revisão de 
declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).  Ausência  de  conexão  com  crime  da 
competência federal  capaz 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

091.Processo:1.33.001.000109/2013-63 Voto: 4858/2013 Origem: PRM – BLUMENAU/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. 1) Possível existência de emissora de radiodifusão clandestina (Lei nº 9.472/97, 

art.  183). Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Devida  autorização  da  ANATEL.  Não 
constatação de irregularidades. Homologação do Arquivamento. 2) Falta de higiene, uso indevido dos 
equipamentos, apropriação de doações e problemas nas instalações de Corpo de Bombeiros Voluntários. 
Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

092.Processo:1.26.000.001181/2013-52 Voto: 5200/2013 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. 1. Eventual prática de crimes contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências realizadas. Resposta encaminhada pela Receita Federal do Brasil, 
informando não haver registro de ação fiscal quanto às pessoas indicadas pelo noticiante.  Crime de 
natureza material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, que somente 
se  dá  com a  Decisão  administrativa  final.  Aplicação  do  Enunciado  nº  24  da  Súmula  Vinculante  do 
Supremo Tribunal Federal. Ausência  de crédito tributário  definitivamente constituído. Homologação do 
arquivamento.  2.  Suposta  exploração  de  jogo  de  azar  “jogo  do  bicho”.  Contravenção penal  (Lei  nº 
3.688/41, art. 50). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para atuar no feito.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
093.Processo:1.00.000.003758/2011-13 Voto: 4600/2013 Origem: PRR 1ª REGIÃO

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Administrativo. Representação formulada contra Procurador da República, na condição de 

Procurador Regional Eleitoral, ao impugnar o registro da candidatura do representante a uma das vagas 
no Senado Federal, pelo Partido Republicano Brasileiro – PRB. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62-IV). Representante que formulou diversas representações com o mesmo teor na Justiça Eleitoral,  
na Procuradoria Regional Eleitoral e na Polícia Federal. Irregularidades alegadas que foram debatidas e 
resolvidas  na  esfera  judicial  por  decisões  transitadas  em  julgado.  Representação  encaminhada  à 
Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal que considerou que o Procurador da República atuou 
em “conformidade com o entendimento jurídico próprio e motivado, como lhe é garantido pelo princípio  
da independência funcional”, concluindo pela não caracterização de ato de improbidade. Representação 
encaminhada à Corregedoria Nacional do Ministério Público arquivada com os mesmos fundamentos. 
Condutas  atribuídas  ao  Procurador  da  República  que  não  caracterizam  ilícito  penal.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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094.Processo:1.10.000.000097/2013-81 Voto: 4192/2013 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Pesca ilegal (Lei  nº 9.605/98,  art.  34) ocorrida em Unidade de 

Conservação Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Infratores que se evadiram do 
local.  Diligências  infrutíferas.  Ausência  de  elementos  suficientes  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

095.Processo:1.23.000.000624/2013-08 Voto: 4188/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Extravio de alvará de levantamento expedido pela Justiça Federal, no valor de R$ 

393,50.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Vencido  o  prazo  para  o 
recebimento,  o  alvará  foi  cancelado.  Inexistência  de  possibilidade  lesiva.  Intimação  pessoal  da 
beneficiária e de seu advogado. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

096.Processo:1.16.000.001616/2007-67 Voto: 4386/2013 Origem: PRR 1ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Administrativo Criminal instaurado a partir de representação. Crimes tipificados nos arts. 

146, 147, 314, 320, 325, 339 e 342 do Código Penal atribuídos ao Vice-Presidente da OAB/DF e a 
Delegados de Polícia Federal por pessoa que teria fraudado o III Exame de Ordem do ano 2006. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Minuciosa análise dos fatos narrados. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

097.Processo:1.12.000.000614/2010-03 Voto: 4343/2013 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-Lei nº 

3.688/41.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Suposto exercício  ilegal  de advocacia 
atribuído a servidora da Secretaria de Estado da Saúde – SESA/AP. Diligências. Atividade que consistia 
na análise do ressarcimento de despesas de pacientes em tratamento fora do domicílio. Inexistência de 
atividade privativa de bacharel  em direito.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

098.Processo:1.13.000.000023/2013-33 Voto: 4190/2013 Origem: PR/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  administrativo  criminal.  Possíveis  irregularidades  na  concessão  de  benefícios 

previdenciários. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Existência de ação penal em curso 
que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

099.Processo:1.27.002.000076/2013-49 Voto: 4359/2013 Origem: PRM – FLORIANO/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Malversação de 

verbas públicas federais.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Existência de inquérito 
policial em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do 
arquivamento.

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

100.Processo:1.34.015.000091/2013-11 Voto: 4187/2013 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de contrabando (CP, art. 334, § 1º-c).  Revisão de arquivamento (LC nº  

75/93, art. 62-IV). Existência de inquérito policial em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do 
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 

21



Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

101.Processo:1.34.030.000118/2012-99 Voto: 4185/2013 Origem: PRM – JALES/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crimes contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e de peculato (CP, art. 312).  

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso que apura os 
mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

102.Processo:1.28.000.000283/2013-86 Voto: 4606/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime de roubo (CP, art. 157 § 2º-I) praticado contra funcionário dos Correios 

(carteiro). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso 
que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

103.Processo:1.28.000.001897/2012-02 Voto: 4184/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de roubo (CP, art.  157) a agência da Empresa Brasileira de  Correios e 

Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Existência de inquérito policial em curso 
que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

104.Processo:1.30.019.000033/2012-16 Voto: 4183/2013 Origem: PRM – TERESÓPOLIS/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Extração irregular de recursos minerais (areia). Conduta tipificada no art. 55 da Lei 

9.605/98 e no art. 2º, da Lei 8.176/91 (crime contra o patrimônio da União, na modalidade usurpação).  
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Existência de ação penal em curso que apura os 
mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

105.Processo:1.17.000.000823/2013-13 Voto: 4609/2013 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de contrabando (CP, art. 334) e contravenção penal de exploração de jogo de 

azar (LCP, art. 50 §3º-a).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).  02 (duas) Máquinas caça-
níqueis apreendidas em bar. Equipamentos que se encontravam desligados. Ausência de materialidade em 
relação  à contravenção penal  de  exploração  de  jogo de  azar.  Máquinas  caça-níqueis  pertencentes  a  
terceira pessoa, não identificada, a quem a investigada já havia solicitado que retirasse os equipamentos. 
Arquivamento em relação ao crime de contrabando fundado no reduzido número de máquinas apreendidas, 
na ausência de reiteração de condutas criminosas por parte da proprietária do estabelecimento comercial  
que, por seu turno, apologia nenhuma faz a jogos de azar, levando a crer, que a acusada não tinha o  
devido conhecimento de ilicitude de seu comportamento. Homologação do arquivamento.

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

106.Processo:1.20.002.000186/2012-81 Voto: 4497/2013 Origem: PRM – SINOP/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Convênio. Repasse de verbas públicas federais à municipalidade. 

Crime de responsabilidade de ex-prefeito.  Possível  desvio  de verbas e  irregularidades em licitação.  
Delitos previstos no artigo 1º, inciso III, do DL nº 201/67 e no art. 90 da Lei nº 8.666/93.  Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos ocorridos no ano de 2002. 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. 
Arquivamento homologado no âmbito da 5ª CCR/MPF (Patrimônio Público e Social). Homologação do 
arquivamento criminal.

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

107.Processo:1.23.000.000399/2013-00 Voto: 4611/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67, art. 1º, VII). Verbas 
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públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE e município.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Tempestiva  
prestação  de  contas.  A exigência  de  complementações  e  esclarecimentos,  feitas  pelo  órgão  de 
fiscalização,  não  tem  o  condão  de  descaracterizar  a  tempestividade  da  apresentação  das  contas, 
especialmente quando, ao final, as contas vêm a ser aprovadas. Homologação do arquivamento.

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

108.Processo:1.16.000.000179/2013-11 Voto: 4340/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62-IV). Decisão judicial proferida com previsão de aplicação de pena de multa, em caso 
de descumprimento. Para a configuração do delito de desobediência, não basta o não cumprimento de 
uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a previsão de sanção específica em caso de seu 
descumprimento. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

109.Processo:00002/2013 Voto: 4189/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito  Policial.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Recebimento  indevido  de  06  (seis)  parcelas  de  benefício 
previdenciário  após  a  morte  da  segurada  em  21/09/2004,  totalizando  o  montante  de  R$  1.820,00. 
Ausência de indícios de autoria. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

110.Processo:1.30.006.000164/2013-15 Voto: 4339/2013 Origem: PRM – NOVA FRIBURGO/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação Criminal. Possível 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 o óbito 
da  titular.  Saques  indevidos  que  ocorreram  nos  três  meses  seguintes  à  morte  do  beneficiário,  em 
29/06/2001, causando prejuízo à autarquia federal no valor original de R$ 2044,52. Valores sacados 
indevidamente que são utilizados,  em regra,  para custear despesas com hospitalização e funeral do 
titular do benefício. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

111. Processo:1.15.000.001240/2013-76 Voto: 4603/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. 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 
27/11/1995.  Saques  indevidos  efetuados  até  02/01/1996.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

112.Processo:1.30.001.000337/2012-64 Voto: 4537/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito civil público instaurado com o fim de apurar a ocorrência de acumulação irregular de cargos.  

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62-IV). Ilícito administrativo. Homologação do arquivamento 
pela  5ª  CCR,  no  âmbito  de  suas  atribuições.  Ausência  de  tipicidade  criminal.  Homologação  do 
arquivamento.

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

113.Processo:1.16.000.001334/2013-16 Voto: 4556/2013 Origem: PR/DF
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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

114.Processo:1.13.000.000082/2013-10 Voto: 4125/2013 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação instauradas a partir  do encaminhamento pelo  Grupo de Trabalho de Controle 

Externo da Atividade Policial de Procedimento Administrativo Disciplinar, que tramitou no Departamento 
de Polícia Rodoviária Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Existência de ação penal 
que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

115.Processo:1.35.000.000751/2013-88 Voto: 4529/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Supostos crimes de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º) e corrupção de menores (Lei  

nº 8.069/90, art. 244-B). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Existência de inquérito policial 
que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

116.Processo:1.30.006.000122/2012-01 Voto: 4561/2013 Origem: PRM-NOVA FRIBURGO/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º – XIII do Decreto-Lei 

201/67), consistente na contratação de servidores públicos sem a realização de concurso. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Ação judicial em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do  
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

117.Processo:1.34.015.000058/2013-83 Voto: 4124/2013 Origem: PRM-S. J. DO RIO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-

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

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

118.Processo:1.36.000.000504/2012-63 Voto: 4128/2013 Origem: PR/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar possível crime de preconceito contra povos 

indígenas brasileiros, praticado por meio de mensagem eletrônica divulgada na internet (Lei nº 7.716/89, 
art.  20).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Esclarecimentos.  Comunicação  entre 
particulares.  Mensagem  dirigida  somente  a  uma  única  pessoa,  que  a  repassou  para  outros,  sem 
autorização  do  remetente.  O  investigado  não  tinha  a  intenção  de  difundir  seus  conceitos 
preconceituosos. Evidente ausência do elemento subjetivo da conduta. Homologação do arquivamento. 

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

119.Processo:1.05.000.000264/2013-54 Voto: 4539/2013 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  Informação.  Possível  pratica  de  crime  eleitoral,  consistente  em  distribuição  de  panfletos 

estimulando famílias com filhos menores a participarem de atividades políticas. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62-IV). Hipótese que não caracteriza crime eleitoral. Homologação do arquivamento.

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

120.Processo:1.33.008.000166/2013-82 Voto: 4199/2013 Origem: PRM-ITAJAÍ E BRUSQUE/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Representação criminal anônima noticiando irregularidades praticadas por juiz e 

diretora de secretaria, junto com advogados e sindicatos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-
IV). Representação vaga e genérica, que não aponta, de modo minimamente concreto, elementos para  
que se possa identificar as ilicitudes ventiladas nos autos. Ausência de suporte probatório mínimo apto a 
ensejar a continuação de persecução penal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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121.Processo:1.34.003.000559/2011-37 Voto: 4195/2013 Origem: PRM-BAURU/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Reclamação dirigida à 

Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça relatando conduta supostamente irregular praticada por 
Juiz Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). O noticiante indica em sua reclamação os 
elementos que o levaram a crer na existência das irregularidades apontadas. Ausência da elementar 
consistente  em  “imputar  crime”,  bem  como  do  elemento  subjetivo  consubstanciado  na  inequívoca 
consciência do agente quanto à falsidade da imputação. Inexistência 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

122.Processo:1.30.017.000105/2012-37 Voto: 4555/2013 Origem: PRM-S. J. DO MERITI/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação.  Suposto descumprimento de requisição ministerial  com vistas à instrução de 

Inquérito  Civil  Público.  Lei  nº  7.347/85,  art.  10.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  
Diligências. As justificativas apresentadas pelo investigado denotam que não agiu movido pela vontade 
livre e consciente de desobedecer à ordem emanada pelo membro do Ministério Público. Ausência do 
elemento subjetivo. Atipicidade do fato. Homologação do arquivamento.

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

123.Processo:1.30.015.000114/2012-48 Voto: 4129/2013 Origem: PRM-MACAÉ/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Deixar de apresentar informações ambientais no prazo determinado 
por notificação, apenada com multa (art. 70 da Lei nº 9.605/98 c/c o art. 81 do Decreto nº 6.514/08).  
Lavratura do auto de infração no valor de R$ 20.000,00. Ausência de expressa ressalva da possibilidade 
de cumulação da multa com sanção penal. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento. 

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

124.Processo: IPL Nº 00254/2013 Voto: 4667/2013 Origem: PRM-ARAGUAÍNA/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito  Policial.  Crime de estelionato contra  o INSS (CP,  art.  171-  §3º).  Recebimento indevido de 

benefício previdenciário nos meses de julho/1994 a novembro/1994. Revisão de arquivamento (LC n.  
75/93, art. 62-IV). Fato ocorrido há mais de 12 (doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, 
art. 109- III). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

125.Processo:0006570-28.2010.4.01.3802 Voto: 4142/2013 Origem: PRM-UBERABA/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito policial. 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-IV). 
Inexistência  de  indícios  que  permitam  apontar  quem  se  beneficiou  dos  pagamentos  irregulares. 
Realização de diligências com vistas à obtenção de elementos mínimos aptos a revelar a autoria do 
crime. Oitiva do filho da beneficiária falecida. Caso em que não identificado o responsável pelos saques 
efetuados entre 1995 e 2001. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que autorizem a 
continuidade da apuração. Homologação do arquivamento.

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

126.Processo:2008.37.02.000782-0 Voto: 4535/2013 Origem: PRM-CAXIAS/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Constata-se que os fatos ocorreram em janeiro de 2001. Extinção 
da 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

127.Processo:0003445-07.2013.4.05.8500 Voto: 4559/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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Ementa :Peças  de  Informação.  Crime  contra  honra.  Possível  crime  de  injúria  praticado  por  servidor  da 
Universidade Federal de Sergipe contra outro servidor. CP, art. 140. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62-IV). Diligências. Inexistência de evidências hábeis a possibilitar o enquadramento típico 
penal dos fatos. Não configuração do crime. Homologação do arquivamento.

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

128.Processo:1.28.200.000030/2009-70 Voto: 4544/2013 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível pratica de crime de fraude à licitação (Lei nº 8.666/93, art. 90). Notícia de 

irregularidades em processo licitatório para aquisição de medicamentos com a finalidade de suprir  a 
Farmácia Básica de Município.  Revisão de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Não 
constatação de irregularidades. Ausência de conduta criminosa capaz de ensejar o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do crime. 

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

129.Processo:1.33.011.000051/2013-39 Voto: 4665/2013 Origem: PRM-JARAGUÁ DO SUL/SC 
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Possíveis  crimes desobediência (CP,  art.  330)  e abuso de autoridade (Lei  nº 

4.898/65)  e  suposta  contravenção  penal,  consistente  em  pertubação  à  ordem  pública.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Fatos já em 
apuração pela Justiça Estadual. Desnecessidade de remessa dos autos. Homologação do arquivamento. 

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

130.Processo:1.30.001.002642/2013-71 Voto: 4554/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível divulgação de conteúdo pornográfico por meio da  internet. Revisão de 

arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Página  não  disponível,  tendo  a  mesma  sido  removida.  
Impossibilidade de apuração 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 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

131.Processo:1.15.000.001231/2013-85 Voto: 4671/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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-
IV). Apuração de pagamento indevido de 2 (duas) parcelas do benefício após a morte do segurado, 
relativas aos meses de outubro e novembro de 2002, no valor não atualizado de R$ 600,00. Ausência de 
significativa lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Eventual desproporcionalidade e 
consequente injustiça na aplicação de qualquer reprimenda à conduta investigada, que não apresenta 
indícios claros de dolo configurador de estelionato qualificado. Homologação de arquivamento.

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

132.Processo:1.35.000.000741/2013-42 Voto: 4560/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Expediente autuado para apurar a suposta prática de crime de sonegação de 

contribuições  previdenciárias.  CP,  art.  337-A.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV). 
Representação  Fiscal  para  fins  Penais  encaminhada  ao  Departamento  de  Polícia  Federal/SE  para 
instauração  de  inquérito  policial.  Desnecessidade  de  manutenção  do  procedimento  a  fim  de  evitar 
duplicidade de investigações. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

133.Processo:1.23.000.000376/2013-97 Voto: 4676/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  divulgação  de  vídeo  contendo  cenas  de  tortura  e  crueldade  contra 

menores por meio da internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Página eletrônica não 
disponível.  Impossibilidade  de  apuração  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 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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134.Processo:1.00.000.004339/2013-52 Voto: 4127/2013 Origem: PRM-SINOP/MT
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

135.Processo:1.00.000.004682/2013-05 Voto: 4126/2013 Origem: PRM-GUARAPUAVA/PR
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). Inexistência de trabalho 
degradante ou de trabalhador a ser resgatado da condição análoga à de escravo. Indícios de materialidade 
delitiva não evidenciados. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

136.Processo:1.30.019.000056/2012-12 Voto: 5124/2013 Origem: PRM – TERESÓPOLIS/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  abuso  de  autoridade  (Lei  nº  4.898/65) 

supostamente ocorrido por ocasião de abordagem de veículo realizada por Agente da Polícia Federal.  
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Declarações das testemunhas uníssonas no sentido 
de que não houve desrespeito ou abuso na atuação do agente público. Ausência de elementos mínimos 
da materialidade 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

137.Processo:1.31.001.000250/2011-79 Voto: 4871/2013 Origem: PRM/JI-PARANÁ/RO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65) atribuídos 

a Policiais Federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Declarações das testemunhas 
uníssonas  no  sentido  de  que  não  houve  desrespeito  ou  abuso  na  atuação  dos  agentes  públicos. 
Ausência de elementos mínimos da materialidade  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

138.Processo:1.33.000.001097/2013-02 Voto: 5125/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  Fiscalização  efetuada  pela  Agência  Nacional  do  Petróleo,  Gás  Natural  e 

Biocombustíveis – ANP. Infração administrativa descrita no art. 3º-VI da Lei nº 9.847/99, apenada com 
multa. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Conduta omissiva que não caracteriza ilícito 
penal. Homologação do arquivamento.

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

139.Processo:1.13.002.000093/2013-71 Voto: 4857/2013 Origem: PRM – TEFÉ/AM
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crimes ambientais. Pesca proibida e penetrar em Unidade de Conservação sem 

licença da autoridade competente (Lei nº 9.605/98, artigos 34 e 52).  Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art.  62, IV). Materialidade comprovada pela apreensão de 10 quelônios e instrumentos para a 
pesca. Infratores não localizados. Ausência de elementos suficientes 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

140.Processo:00034/2013 Voto: 5127/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Policial. Crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º-I) a veículo da Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Funcionário dos Correios que 
não presenciou o ocorrido. Infrutíferas diligências no local dos fatos. Ausência de elementos suficientes 
da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual. 
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

141.Processo:1.26.005.000045/2013-03 Voto: 4855/2013 Origem: PRM – GARANHUNS/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Expediente encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal que relata a abordagem 

realizada a particular que resultou na lavratura de três autos de infração de trânsito: falta de uso do cinto  
de segurança,  falar  ao telefone  celular  dirigindo  e falta  do documento  de porte  obrigatório  (CRLV). 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Fatos narrados atípicos.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

142.Processo:1.30.017.000408/2013-31 Voto: 5130/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima. Possíveis crimes de corrupção passiva (CP, art. 317) e ativa (CP, 

art. 333). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências efetuadas pela Polícia Federal. 
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

143.Processo:1.30.001.002836/2013-77 Voto: 4883/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Notícia anônima. Possível existência de sítio na internet com conteúdo envolvendo 

cenas  pornográficas  em  desenhos  (hentais)  que  lembram  crianças  ou  adolescentes.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligência junto ao endereço eletrônico. Episódio objeto da notícia 
anônima não encontrado. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

144.Processo:1.00.000.004844/2013-05 Voto: 4867/2013 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Cópia de Peças de Informação. Diversos crimes atribuídos a servidores públicos federais. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  1) Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva 
justificadores do prosseguimento das investigações em relação aos crimes de prevaricação (CP, art. 
319), violação de sigilo funcional (CP, art. 325), fraude processual (CP, art. 347) e acesso indevido de  
dados protegidos  por  sigilo  bancário  (Lei  nº  105/01,  art.  10).  2)  Autos  originais  remetidos  à  Polícia 
Federal para a instauração de inquérito policial para a apuração do crime de falso testemunho, tipificado 
no art. 342 do Código Penal. 3) Homologação do arquivamento no âmbito criminal. 4)  Possível ato de 
improbidade administrativa. Remessa à 5ª CCR/MPF.

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

145.Processo:00048/2012 Voto: 5145/2013 Origem: PRM – ALTAMIRA/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  1)  Crimes  de  trabalho  escravo  (art.  149  do  CP)  ou  de  frustração  de  direito 

assegurado por lei trabalhista (art. 203 do CP). Fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização Móvel 
que  não  encontrou  trabalhadores  na  fazenda.  Ausência  de  materialidade  delitiva.  2)  Crime  de 
denunciação caluniosa (CP,  art.  339).  Notícia-crime promovida por  ex-trabalhador  do local.  Evidente 
ausência de dolo. 3) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Homologação do arquivamento.

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

146.Processo:1.30.004.000059/2013-04 Voto: 4881/2013 Origem: PRM – ITAPERUNA/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Radiodifusão clandestina (Lei nº 9.472/97, art. 183). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do  
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

147.Processo:1.30.009.000086/2013-29 Voto: 5147/2013 Origem: PRM – SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
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Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 7º, II e III). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso que apura os mesmos 
fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

148.Processo:1.14.007.000093/2013-94 Voto: 4876/2013 Origem: PRM – VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato (CP, art.  171,  §3º) praticado contra o Sistema Único de 

Saúde  –  SUS.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  procedimento 
investigatório mais antigo em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento.

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

149.Processo:1.20.000.000133/2003-99 Voto: 4845/2013 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crimes ambientais resultantes da lavra e exploração de minério em 

área  proibida  (Lei  nº  9.605/98)  e  formação  de  quadrilha  ou  bando  (CP,  art.  288).  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Existência de ação penal em curso que apura os mesmos fatos.  
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

150.Processo:1.25.006.000225/2013-12 Voto: 5149/2013 Origem: PRM – MARINGÁ/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 

62, IV). Existência de outro procedimento investigatório em curso que apura os mesmos fatos. Aplicação 
do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

151.Processo:1.35.000.001436/2011-14 Voto: 4865/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90) e de sonegação fiscal (Lei nº  

4.729/65). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso 
que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

152.Processo:1.17.000.000855/2013-19 Voto: 5150/2013 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de contrabando (CP, art. 334) e contravenção penal de exploração de jogo 

de azar (LCP, art. 50 §3º-a). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apreensão de 02 (duas) 
máquinas caça-níqueis em bar. Indícios de conduta dolosa insuficientes para embasar o oferecimento da 
denúncia.  Firme  posicionamento  do  Tribunal  Regional  Federal  da  2ª  Região,  competente  para  o 
processamento e julgamento de eventual ação penal. Inexistência de perícia que ateste a procedência 
estrangeira dos componentes eletrônicos. Reduzido número de máquinas apreendidas, inexistência de 
reiteração de condutas criminosas por parte da proprietária do estabelecimento comercial que, por seu 
turno,  apologia  nenhuma  faz  a  jogos  de  azar,  levando  a  crer,  que  a  acusada  não  tinha  o  devido 
conhecimento de ilicitude de seu comportamento. Homologação do arquivamento.

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

153.Processo:1.22.006.000465/2012-30 Voto: 4869/2013 Origem: PRM – PATOS DE MINAS/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito  Civil  Público.  Possível  malversação  de  verbas  públicas  federais  repassadas  em  razão  de 

convênio firmado entre o Ministério do Turismo e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Valor recebido para a realização de festa agropecuária. Prestação de contas não aprovadas 
porque a exposição agropecuária  foi  realizada na mesma época  do aniversário  da cidade.  Alegado 
desvio de objeto. Ressarcimento ao erário. Finalidade de incentivo ao turismo efetivamente cumprida.  
Evidente ausência de dolo. Ausência de indícios de crime. 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 
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Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

154.Processo:1.04.004.000548/2009-61 Voto: 4850/2013 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. 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 de Saúde 
– FNS e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Convênio encerrado sem que 
tenha havido liberação de recursos públicos federais. Não constatação de irregularidades. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

155.Processo:00221/2010 Voto: 4885/2013 Origem: PRM – CAXIAS/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito  Policial.  Crime  de  responsabilidade  de  ex-prefeito.  Possível  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. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fato ocorrido em 1996.  
Extinção da punibilidade (CP,  art.  107-IV).  Prescrição da pretensão punitiva  estatal  (CP,  art.  109-II). 
Homologação do arquivamento.

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

156.Processo:1.19.000.000131/2010-40 Voto: 5152/2013 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito  Civil  Público.  Convênio.  Repasse  de  verbas  públicas  federais  à  municipalidade.  Crime  de 

responsabilidade de ex-prefeito, definido no artigo 1º-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  2004.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

157.Processo:2008.37.02.000794-0 Voto: 4884/2013 Origem: PRM – CAXIAS/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Policial.  Crime de responsabilidade de ex-prefeito. Possível 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. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fato ocorrido em 1999. Investigado que possui 
mais de 70 anos. Prazo prescricional reduzido à metade. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição 
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-II c/c art. 115). Homologação do arquivamento.

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

158.Processo:1.04.004.000410/2009-62 Voto: 4849/2013 Origem: PRR 4ª REGIÃO
159.Processo:1.04.004.000508/2009-10 Voto: 4848/2013 Origem: PRR 4ª REGIÃO

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. 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 de Saúde 
–  FNS  e  município.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Não  constatação  de 
irregularidades. Execução do objeto do convênio e alcance do objetivo proposto. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

160.Processo:1.04.004.000606/2009-57 Voto: 4851/2013 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Malversação de 

verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Não constatação de irregularidades.  
Documentos encaminhados ao Ministério Público Federal que demonstram a execução do objeto do convênio 
e alcance do objetivo proposto. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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161.Processo:1.04.000.002028/2006-81 Voto: 4847/2013 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Malversação 

de verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o Ministério da Integração 
Nacional  e  município.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Não  constatação  de 
irregularidades. Execução do objeto do convênio e alcance do objetivo proposto. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

162.Processo:1.30.001.005366/2012-12 Voto: 4846/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças informativas. Suposto descumprimento de ordem judicial proferida com previsão de aplicação de 

pena  de  multa,  em  caso  de  descumprimento.  Conduta  atribuída  a  servidor  público.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 1) Crime de desobediência (CP, art. 330). Cumprimento quase 
que integralmente da determinação judicial.  Evidente ausência de dolo de contrariar,  por omissão, a 
ordem  judicial.  Além  disso,  para  a  configuração  do  delito  de  desobediência,  não  basta  o  não 
cumprimento de uma ordem judicial, sendo indispensável que inexista a previsão de sanção específica 
em caso de seu descumprimento. 2) Crime de prevaricação (CP, art. 319). Inexistência de elementos 
mínimos de dolo específico de satisfazer interesse ou sentimento pessoal necessário à caracterização do 
crime. 3) Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

163.Processo:1.23.002.000615/2012-16 Voto: 4856/2013 Origem: PRM – SANTARÉM/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Extração e armazenamento de madeira devidamente autorizado pela autoridade ambiental 
competente. Demonstrada a legalidade e a procedência da madeira estocada. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

164.Processo:1.30.001.007350/2012-44 Voto: 5154/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Notícia teratológica. Imputação de diversos ilícitos a Partido Político, a ex-

Presidente da República e a Governador de Estado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 
Alegações desconexas dirigidas de maneira genérica, sem qualquer elemento que justifique o início de 
uma  investigação  criminal  em  relação  às  autoridades  que  detêm  foro  por  prerrogativa  de  função. 
Homologação do arquivamento. 

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

165.Processo:1.27.000.000482/2013-21 Voto: 5155/2013 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos até o ano de 1983. Extinção da 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

166.Processo:1.30.001.000883/2012-03 Voto: 5157/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação.  Possível crime de prevaricação (CP, art.  319) atribuído a Delegado de Polícia 

Federal durante a prisão em flagrante de pessoa por crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de 
fogo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Conduta do agente público que se limitou a 
realizar a prisão em flagrante e apresentar o acusado à autoridade policial civil.  Inexistência de dolo 
específico  de  satisfazer  interesse  ou  sentimento  pessoal  necessário  à  caracterização  do  crime  de 
prevaricação.  Ausência  de  elementos  mínimos  da  prática  de  outros  crimes  que  justifiquem  o 
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

167.Processo:1.17.003.000214/2012-45 Voto: 5193/2013 Origem: PRM/SÃO MATEUS-ES
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Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de apropriação de coisa havida por erro, tipificado no art. 169 do Código 

Penal.  Recebimento  indevido  de  aproximadamente  3  (três)  meses  de  benefício  (bolsa  estudantil)  da 
Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  –  UFES.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  
Diligências. Informações de que já houve acordo para o pagamento entre a UFES e o estudante. Ausência do 
elemento subjetivo do tipo, uma vez que o estudante achou que a disponibilidade do dinheiro em sua conta 
era regular. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

168.Processo:1.16.000.001457/2013-49 Voto: 5222/2013 Origem: PR/DF
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.  A Procuradora 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

169.Processo:1.04.004.000459/2009-15 Voto: 5221/2013 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de Prefeito (DL nº 201/67). Malversação de 

verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – 
FUNASA e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Convênio que foi cancelado em 
razão da não liberação de recursos  públicos  federais  até  a data  do final  da vigência  do convênio.  Não 
constatação de irregularidades. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

170.Processo:1.26.003.000034/2012-54 Voto: 5195/2013 Origem: PRM/GARANHUNS-PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito, definido no artigo 1º, incisos IV 

e VII, do Decreto-Lei nº 201/67. Os fatos ocorreram em 2004. 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

171.Processo:1.16.000.001422/2013-18 Voto: 5199/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação instauradas  para  apurar  suposto  crime ambiental,  consistente  em lançar  resíduos 

sólidos (Lei nº 9.605/98, art.  54) em área circundante à Unidade de Conservação do Parque Nacional de 
Brasília, em desacordo com as exigências contidas em leis e atos normativos. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62-IV). Reparação e contenção do dano causado, antes mesmo da autoridade ambiental ter 
conhecimento  da  infração.  Aplicação  de  multa  administrativa  no  valor  de  R$  20.000,00,  o  que,  pelas  
circunstâncias  descritas,  já  configura  reprimenda  por  demais  gravosa.  Observância  dos  critérios  da 
proporcionalidade e da razoabilidade no exame da conduta do investigado. Homologação do arquivamento.

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

172.Processo:1.32.000.000139/2013-17 Voto: 5192/2013 Origem: PR/RR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime contra a honra de magistrado, sonegação fiscal  e lavagem de 

dinheiro. Matéria jornalística veiculada em portal da internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62-IV). Nota jornalística que menciona uma série de fatos, de cunho eminentemente pessoal, imputados 
ao Juiz Federal, fugindo da esfera concernente ao exercício de suas atribuições. Crime de ação penal  
privada (CP, art. 145), uma vez que as ofensas não estão relacionadas com o exercício de sua função. 
Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal. 
Quanto ao crimes de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro as matérias jornalísticas que acompanham 
a representação não trazem elementos da ocorrência dos crimes. Ausência de indícios mínimos de 
materialidade delitiva. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

173.Processo:1.19.001.000145/2011-34 Voto: 5209/2013 Origem: PRM/IMPERATRIZ-MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito civil público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º).  

Possíveis  irregularidades  na  execução  de  convênio  celebrado  entre  o  Fundo  Nacional  de 
Desenvolvimento da Educação e município. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62- IV). Inexistência 
de  indícios  que  tenha  ocorrido  prática  de  crime.  Ausência  de  elementos  de  informação  mínimos 
necessários à deflagração de persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

174.Processo:1.30.009.000124/2013-43 Voto: 5208/2013 Origem: PRM/S. PEDRO DA ALDEIA-RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de representação formulada por  e-mail,  noticiando supostas 

irregularidades praticadas por oficinas mecânicas, autopeças, auto centers e convertedoras de GNV, que 
estariam  funcionando  clandestinamente  e  mantendo  funcionários  sem  CPTS  assinada,  além  de 
comercializarem  mercadorias  sem  nota  fiscal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV). 
Representação  feita  de  forma  vaga  e  genérica,  sem  qualificar  os  responsáveis  e  sem  especificar 
endereços. Ausência de suporte probatório mínimo apto a ensejar a continuação de persecução penal.  
Homologação de arquivamento.

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

175.Processo:1.30.001.000791/2012-15 Voto: 5201/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle  Externo Policial.  Procedimento instaurado para apurar  suposto crime de denunciação caluniosa, 

tipificado no art. 339 do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Não caracterização.  
Ausência de elementos necessários à configuração do tipo penal. Homologação do arquivamento. 

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

176.Processo:1.29.015.000155/2013-36 Voto: 5207/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  

62-IV). Existência de inquérito policial que apura os mesmos fatos descritos na representação fiscal. 
Dupla  persecução penal.  Registre-se  que  a representação  não  traz nenhum elemento  novo  para  a 
instrução do procedimento. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

177.Processo:1.30.017.000409/2013-85 Voto: 5223/2013 Origem: PRM/S. J. MERITI-RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Descumprimento de ordem judicial 

emanada do Juízo da 2ª Vara de Execução Federal de São João do Meriti/RJ. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Ausência de intimação pessoal pra cumprimento da Decisão judicial.  Não 
caracterização do crime. Homologação do arquivamento. 

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

178.Processo:1.24.000.001085/2012-06 Voto: 5203/2013 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171- § 3º). Recebimento indevido de 

benefício  previdenciário  de salário  maternidade,  de natureza rural.  Durante procedimento de revisão 
administrativa,  realizado  pela  autarquia  previdenciária,  foi  reavaliada  a  concessão  do  benefício, 
oportunidade em que se concluiu que a segurada não fazia jus ao mesmo, uma vez que não apresentou  
os documentos necessários para comprovação da condição de agricultora, e ainda assim, a servidora do 
INSS à época dos fatos, viabilizou a sua concessão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).  
Diligências. Tentativa infrutífera de localizar a investigada e a ex-servidora do INSS, uma vez que não 
foram encontradas em nenhum dos endereços  fornecidos pela  Assessoria de Pesquisa e Análise – 
ASSPA/PR-PB.  Caso  em  que  não  se  logrou  êxito  em  localizar  qualquer  pessoa  que  trouxesse 
informações  a  respeito  da  conduta  ilícita.  Inviabilidade  de  se  alcançar  novos  elementos  para 
prosseguimento da apuração. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

179.Processo:1.15.000.001225/2013-28 Voto: 5227/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171- § 3º). Realização de 3 (três) 

saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art.  62-IV).  Inexistência  de  indícios  que  permitam  apontar  quem  se  beneficiou  dos  pagamentos 
irregulares. Realização de diligências com vistas à obtenção de elementos mínimos aptos a revelar a 
autoria do crime. Caso em que não identificado o responsável pelos saques efetuados entre 08/2001 e 
10/2001. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que autorizem a continuidade da 
apuração. Homologação do arquivamento.

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

180.Processo:1.23.002.000690/2011-98 Voto: 5215/2013 Origem: PRM/SANTARÉM-PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  evasão  de  divisas  (Lei  nº  7.492/86,  art.  22).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Notícia de que produtores de castanhas estariam comercializando 
o produto com valor abaixo do praticado no mercado internacional. Fato que não configura, por si só, 
crime. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento. 

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

181.Processo:1.35.000.000347/2013-12 Voto: 5194/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). 

Uso  de  documento  ideologicamente  falso  junto  à  Delegacia  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  à 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). 
Diligências.  Constatada  a  requisição  de  instauração  de  inquérito  policial  para  apuração  dos  fatos. 
Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

182.Processo:1.23.000.000440/2013-30 Voto: 5219/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de falso testemunho (CP, art. 342),  

durante instrução processual de reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-
IV). Depoimento que não influiu no deslinde da demanda judicial. Meras contradições não são elementos 
suficientes para que seja oferecida a denúncia. A conduta do agente careceu de potencialidade lesiva à 
administração da justiça, inexiste justa causa para ação penal. Precedentes do STJ (RHC Nº 16.631,  
16/06/2005; REsp 659.512/RS, DJ 29/11/2004). Homologação de arquivamento.

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

183.Processo:1.30.014.000106/2013-92 Voto: 5212/2013 Origem: PRM/ANGRA DOS REIS-RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  ambiental.  Pesca  em  desacordo  com  cadastro  obtido.  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Pesca ocorrida em local, período e com a utilização de petrechos 
permitidos. 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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

184.Processo:1.24.000.000921/2013-16 Voto: 5202/2013 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, art.  171,  § 3º).  Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Recebimento indevido de parcelas de benefício previdenciário após 
o óbito do titular. Último saque ocorrido em junho de 1998. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, 
art. 109, III). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento. 

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

185.Processo:1.30.012.000591/2010-71 Voto: 5210/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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Ementa :Inquérito  civil  público.  Possível  crime de  prevaricação  (art.  319  do  CP)  praticado  por  servidores  do 
INCRA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62- IV). Fato ocorrido entre 2001 e 2007. Pena máxima 
em abstrato de 1 (um) ano. Lapso prescricional de 04 (quatro) anos. Prescrição da pretensão punitiva 
(CP, art. 109-V). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

186.Processo:1.30.014.000160/2012-57 Voto: 5226/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação instauradas em virtude de representação apócrifa, noticiando a possível ocorrência 

do crime de sonegação fiscal. Lei nº 8.137/90, art. 1º- I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-
IV). Diligências empreendidas junto à Delegacia da Receita Federal, solicitando informações acerca da 
constituição  de  crédito  tributário  em  desfavor  do  investigado.  Ausência  de  registro  de  ação  fiscal 
instaurada e, muito menos, de crédito tributário. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da 
constituição definitiva do crédito tributário, em analogia ao Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do 
STF. Falta de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

187.Processo:1.12.000.000620/2010-52 Voto: 5225/2013 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes de captação ilícita de sufrágio (Lei  nº 9.504/97,  art.  41-A) e 

corrupção  eleitoral  (Lei  nº  4.737/65,  art.  299).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV). 
Ausência de apresentação de qualquer documento que ateste a veracidade da alegação. Fatos que não 
foram  confirmados  pelas  diligências  efetuadas.  Inexistência  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

188.Processo:1.33.005.000079/2013-55 Voto: 5205/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação instauradas em razão de ofício proveniente da Delegacia da Polícia Federal em 

Joinville, informando que alguém colou fitas adesivas sobre os sensores de presença da agência da 
Caixa  Econômica  Federal  –  CEF.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Diligências 
empreendidas pela autoridade policial. Ausência de indícios de provas que possam levar a autoria do 
crime. Homologação do arquivamento. 

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

189.Processo:1.00.000.004319/2013-81 Voto: 5204/2013 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Relatório de Fiscalização produzido pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 

Possível  crime  de  de  redução  a  condição  análoga  à  de  escravo  (CP,  artigo  149).  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, artigo 62- IV). Encontradas irregularidades trabalhistas. Adoção de medidas 
necessárias  à  regularização.  Ausência  de  indícios  de  que  os  trabalhadores  fossem  submetidos  a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,  nem que laborassem em condições degradantes ou que 
tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida para com o empregador. Inexistência de fraude 
ou violência. Fatos atípicos na esfera penal. Homologação do arquivamento. 

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
190.Processo:1.30.012.000183/2009-86 Voto: 4496/2013 Origem: PR/RJ

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  do 

desmembramento de outro procedimento investigatório. Objeto dos autos que se restringe a suposta 
extorsão  praticada  por  servidores  da  Polícia  Federal  contra  representantes  de  empresas  privadas. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Possível utilização do banco de dados do DPF para 
fins particulares. Instauração de Procedimento administrativo disciplinar – PAD. Denúncia oferecida pelo 
MPF  no  apuratório  original  rejeitada  em  relação  aos  fatos  objeto  do  PAD,  arquivado  na  esfera 
administrativa da Polícia Federal.  Minuciosa análise das provas. Ausência de elementos mínimos de 
materialidade delitiva justificadores do prosseguimento das investigações. Arquivamento homologado no 
âmbito da 5ª CCR/MPF (Patrimônio Público e Social). Homologação do arquivamento criminal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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191.Processo:1.26.000.000444/2013-14 Voto: 4206/2013 Origem: PR/PE
192.Processo:1.26.000.000475/2013-67 Voto: 4342/2013 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

193.Processo:1.26.000.001412/2012-47 Voto: 4208/2013 Origem: PR/PE
194.Processo:1.26.000.001437/2012-41 Voto: 4495/2013 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 Federal. Comunicação do fato ao 
Procurador  natural.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

195.Processo:1.34.001.006507/2011-94 Voto: 4338/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Peças de informação. Crimes de dano (CP, art. 163) e furto (CP,  

art. 155) a veículos apreendidos sob a guarda da Polícia Federal no Estado de São Paulo. Revisão de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Adoção  de  providências 
adequadas à correta destinação dos veículos apreendidos que cabe ao Juiz Natural, com ciência do 
membro do Ministério Público oficiante, em cada caso. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

196.Processo:1.00.000.006905/2013-61 Voto: 4130/2013 Origem: PR/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Controle externo da atividade policial. Relatório da 1ª inspeção realizada na 

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Paraná, no dia 18 de abril de 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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

197.Processo:1.31.001.000046/2013-10 Voto: 4531/2013 Origem: PRM-JI-PARANÁ/RO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Procedimento  administrativo  instaurado  com  o  objetivo  de 

formalizar os atos relacionados à Inspeção ordinária realizada na Delegacia de Polícia Federal de Ji-
Paraná/RO, nos dias 04 e 05 de março de 2013. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).  
Providências adotadas. Cumprimento da finalidade do procedimento. Homologação do arquivamento.

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

198.Processo:1.23.000.001347/2011-81 Voto: 4527/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Grupo de Controle externo da atividade policial. Procedimento instaurado a partir 

do envio do Ofício Circular nº 30/2011 desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no sentido de que 
fosse  realizada  fiscalização  das  ordens  de  missão  e  dos  procedimentos  policiais  de  investigação 
preliminar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O Grupo de Controle Externo da Atividade 
Policial  da  Procuradoria  da  República  no  Pará  informou  que  as  investigações  serão  aprofundadas 
quando  da  realização  da  inspeção  na  Superintendência  da  Polícia  Federal.  Desnecessidade  de 
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manutenção do procedimento. Homologação do arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 

Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

199.Processo:1.23.000.001772/2012-51 Voto: 5160/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Procedimento  Investigatório  Criminal.  Conduta  atribuída  a 

policiais.  Deslocamento  em  viatura  da  Força  Nacional  com  traje  de  educação  física.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Suposta infração administrativa que não caracteriza ilícito penal. 
Injustificável 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

200.Processo:1.30.001.006908/2012-74 Voto: 5162/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Peças de informação. Notícia anônima. Possíveis irregularidades 

que estariam ocorrendo em operações policiais. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

201.Processo:1.33.000.000334/2012-29 Voto: 5198/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle externo da atividade policial.  Procedimento instaurado para apurar  supostas irregularidades 

praticadas pela Polícia Federal na condução de investigação, consistente em juntar em inquérito que 
apurava o crime de estelionato contra a Caixa Econômica Federal - CEF cópia de vídeo de procedimento 
diverso, o qual continha imagens de um fato alheio ao inquérito em apuração. Revisão de arquivamento  
(LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Erro  original  da CEF (que enviou o vídeo diverso do solicitado).  Situação 
irregular  posteriormente percebida e regularizada, tendo o procedimento a partir  daí  regular  trâmite. 
Evidente ausência de dolo na prática do ato equivocado. Homologação do arquivamento. 

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

202.Processo:1.00.000.008033/2013-75 Voto: 5220/2013 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle externo da atividade policial.  Relatório da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul 

decorrente  de  inspeção  realizada  na  Delegacia  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Sant'Ana  do 
Livramento/RS, para ciência. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).  Relatório de inspeção 
em ordem. Ausência  de fatos que caracterizem a prática  de ilícito penal.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
203.Processo:JF-CPS-0009490-25.2012.4.03.6105-INQ Voto:4574/2013 Origem: JF/SP

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.  334, §1º,  'c').  MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. 
IV). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do 
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
2.  A  importação  de 1640  (mil  seiscentos  e  quarenta)  maços  de  cigarro  de  origem  estrangeira, 
conhecendo  o  agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante. 
Desrespeitadas  as  normas da  Lei  nº  9.532/97,  que  restringem,  com rigor,  o  comércio  em questão. 
Precedente do STF (HC nº 113538 MC, Ministra Cármen Lúcia, DJe: 23/05/2012).
3. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da 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.
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204.Processo:JF-CPS-0009845-35.2012.4.03.6105-INQ Voto: 4575/2013 Origem: JF/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART.  334, §1º,  'c').  MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. 
IV). INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do 
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
2. A importação de 3364 (três mil trezentos e sessenta e quatro) maços de cigarro de origem estrangeira,  
conhecendo  o  agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante. 
Desrespeitadas  as  normas da  Lei  nº  9.532/97,  que  restringem,  com rigor,  o  comércio  em questão. 
Precedente do STF (HC nº 113538 MC, Ministra Cármen Lúcia, DJe: 23/05/2012).
3. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da 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.

205.Processo:JF/CE-PIMP-0005434-84.2013.4.05.8100 Voto:4704/2013 Origem: JF/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  MPF:  ARQUIVAMENTO. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). VALOR DO 
TRIBUTO  SUPERIOR  A  R$10.000,00  E  INFERIOR  A  R$20.000,00.  INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas a partir de representação fiscal para fins penais para 
apurar  a  ocorrência  do crime de descaminho,  do qual  teria  resultado o não pagamento de tributos 
federais no aporte de R$10.769,00.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da 
insignificância. Discordância do Magistrado. 
3. A Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, determina, em seu artigo 1º, o 
não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional cujo valor consolidado é igual 
ou inferior a R$20.000,00.
4. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, com base nas disposições do 
art. 20 da Lei n. 10.522/02, aplicam o princípio da insignificância ao crime de descaminho, previsto no art.  
334 do Código Penal, apenas quando o débito fiscal não é superior a R$10.000,00 ((REsp 1112748/TO, 
TERCEIRA SEÇÃO, DJe 13/10/2009); (STF, HC 96976, DJe-084 PUBLIC 08-05-2009)).
5.  Assim, não obstante as disposições da Portaria n. 75/2012/MF, aplico o entendimento ora firme na 
jurisprudência  pátria,  no sentido  de reconhecer  a  insignificância  nos  crimes  de descaminho apenas 
quando o valor dos tributos iludidos não ultrapassar o montante de R$10.000,00 e, ainda, quando não 
houver reiteração de conduta.
6. Designação de outro membro do Ministério Público 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.

206.Processo:JF-RJ-0007182-14.2013.4.02.5101-PIMPCR Voto:4576/2013 Origem: JF/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO JUDICIALIZADAS. CRIME DE RACISMO NA INTERNET (LEI N. 7.716/89, 

ART.  20.  SITIO  HOSPEDADO  NO  EXTERIOR.  MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NA 
IMPOSSIBILIDADE  MATERIAL  DE  INVESTIGAÇÃO  EFICAZ.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO 
(CPP,  ART.  28  C/C  A  LC  N.  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSIBILIDADE  DE  SE  PROSSEGUIR  NA 
PERSECUÇÃO PENAL. CARTA ROGATÓRIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de racismo, previsto 
no art. 20 da Lei n. 7.716/889, praticado por meio da internet em sítio hospedado no exterior.
2. A Procuradora da República promoveu o arquivamento por entender que inexistem elementos que 
permitam prosseguir na persecução penal de modo eficaz, sobretudo pelo fato de o sítio se encontrar 
hospedado no exterior e não haver indícios de autoria delitiva. O Juiz Federal, no entanto, discordou 
destes fundamentos e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, com fundamento no artigo 28 do CPP.
3. Assiste razão ao magistrado,  data venia,  pois o simples fato de o site se encontrar hospedado em 
provedor localizado no exterior não justifica, por si só, o encerramento das investigações.
4. Como bem ressaltou o magistrado, “nada impede que os órgãos de persecução penal valham-se da 
tradicional carta rogatória para a investigação da autoria do crime, mesmo porque, segundo informação 
direta de servidores do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do 
Ministério da Justiça, o tempo de cumprimento de pedidos enviados por carta rogatória e por auxílio  
direito não é, em regra, tão distinto”. Arquivamento prematuro.
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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207.Processo:JF/STA/PE-0000208-47.2008.4.05.8303-APE Voto:4298/2013 Origem: JF/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF 

ACERCA  DA  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DOS  FATOS.  TRANSAÇÃO  PENAL  E  SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 76 E 89 DA LEI 9.099/95). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 
DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. A Procuradora da República ofereceu denúncia pelo crime de art. 183 da Lei nº 9.472/67, sem ofertar 
proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo.
2.  O  Juiz  Federal,  no  ato  do  recebimento  da  denúncia,  deu  nova  capitulação  jurídica  ao  fato, 
enquadrando-o no art. 70 da Lei 4.117/62. Os autos foram remetidos a esta 2ª Câmara, por analogia com 
art. 28 do CPP e c/c o art. 62, IV da LC nº 75/93, para manifestação quanto à capitulação dos fatos.
3. Quando o órgão do Ministério Público oferece a denúncia, no gozo de sua prerrogativa da independência 
funcional, esgota a atividade do Ministério Público no que tange à propositura da ação penal.
4. Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito, implícito ou indireto, descabida é a remessa dos 
autos para revisão do ato o Procurador da República por esta 2ª Câmara, já que a ela não é dado o 
poder de rever o conteúdo da manifestação positiva tampouco a incumbência de ser a revisora desse 
juízo de arquivamento da denúncia. Precedentes do STF e STJ.
5. Não incidência do enunciado 696 do STF no caso em questão, vez que a discordância existente entre 
o  órgão  acusador  e  o  juiz  não  se  resume  à  simples  discussão  sobre  a  existência  ou  não  dos 
pressupostos legais permissivos da transação penal ou da suspensão condicional do processo, mas à 
capitulação jurídica dos fatos, atividade já exercida Procurador da República, quando do oferecimento da 
denúncia. Precedentes do STJ e do STF.
6. Pelo não conhecimento.

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

208.Processo:0004251-06.2013.4.03.6105 Voto: 4619 /2013 Origem: 9ª VF EM CAMPINAS/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART. 334, §1º,  'C').  MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de contrabando, 
previsto no art. 334, §1º, 'c', do Código Penal, constatado a partir da apreensão, na posse do investigado, 
de  1.790  maços  de  cigarro  de  procedência  estrangeira  (179  pacotes),  sem  a  documentação 
comprobatória de regular importação nem autorização para venda no Brasil.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da 
insignificância,  já  que  os  tributos  iludidos  totalizaram  valor  abaixo  daquele  considerado  pela 
jurisprudência como parâmetro para aplicação deste princípio ao crime de descaminho (R$10.000,00).
3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do  
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
4.  A  importação  de  1.790  (mil  setecentos  e  noventa)  maços  de  cigarro  de  origem  estrangeira,  
conhecendo  o  agente  a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante. 
Desrespeitadas  as  normas  da  Lei  nº  9.532/97,  que  restringem,  com rigor,  o  comércio  em questão. 
Precedente do STF (HC nº 113538 MC, Ministra Cármen Lúcia, DJe: 23/05/2012).
5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da 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.

209.Processo:JF/CE-0005308-34.2013.4.05.8100 Voto: 4622/2013 Origem: 11ª VF- SEÇÃO JUDICIÁRIA CEARÁ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NA LEI Nº 10.522/2002, ARTIGO 20, 
CAPUT. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAGISTRADO: 
DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, INC. IV). INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DE 
CONDUTA. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
1. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil  reais)  previsto no art.  20,  caput,  da Lei  nº  10.522/2002, alterado pela Lei  nº 
11.033/2004. Inexistência de reiteração de conduta.
2. Aplicável ao caso sub examine o princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF.
3. 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.

210.Processo:JF/CE-2007.81.00.011504-8 Voto: 4623 /2013 Origem: 11ª VF- SEÇÃO JUDICIÁRIA CE
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Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  DESCAMINHO  (CP,  ART.  334).  TRIBUTOS  NÃO  RECOLHIDOS 

CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NA LEI Nº 10.522/2002, ARTIGO 20, 
CAPUT. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAGISTRADO: 
DISCORDÂNCIA (CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, INC. IV). INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO DE 
CONDUTA. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
1. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil  reais)  previsto  no art.  20,  caput,  da Lei  nº 10.522/2002, alterado pela Lei  nº 
11.033/2004. Inexistência de reiteração de conduta.
2. Aplicável ao caso sub examine o princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF.
3. 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.

211.Processo:0000466-28.2013.4.03.6140 (IPL 2545/2012-1) Voto: 4626 /2013 Origem: 1ª VF DE MAUÁ/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 183 DA LEI Nº 

9.472/97. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP, C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a exploração não autorizada do espectro de radiofrequência.
2. O Procurador da República oficiante, conferindo aos fatos a capitulação jurídica do crime previsto no 
art. 70 da Lei 4.117/62, requereu o arquivamento do feito com fundamento na ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva estatal.
3. O Juiz Federal, no entanto, conferiu nova capitulação jurídica ao fato narrado, enquadrando-o no art.  
183 da Lei nº 9.472/97. Remessa à 2ª CCR/MPF para manifestação quanto à capitulação dos fatos.
4. O agente que opera emissora de rádio, ainda que de baixa potência ou para fins comunitários, sem a devida 
autorização do poder público, comete o crime descrito no art. 183 da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de prévia 
autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. Precedentes do STJ e STF.
5. Considerando que a pena máxima cominada ao crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é de 4 
(quatro) anos e o respectivo prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, não há 
que se falar em prescrição da pretensão punitiva.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar continuidade à persecução criminal.

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

212.Processo: 0043029-73.2012.4.01.3700 Voto: 4627/2013 Origem: 8ª VF DO MARANHÃO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :AÇÃO  PENAL.  EXTRAÇÃO  IRREGULAR  DE  RECURSO  MINERAL.  CRIME  AMBIENTAL  EM 

CONCURSO FORMAL COM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO (ARTS. 55 DA LEI Nº 9.605/98 
E 2º DA LEI Nº 8.176/91, C/C 70 DO CÓDIGO PENAL).  IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DOS 
DELITOS ISOLADAMENTE PARA EFEITO DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL 
E/OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, INC. IV.
1. Trata-se de denúncia por exploração clandestina de areia, sem autorização do DNPM, com imputação 
dos delitos previstos no art.  55 da Lei 9.605/98, com proposta de transação penal,  e art.  2.º da Lei  
8.176/91, com proposta de suspensão condicional do processo.
2.  Recebida a denúncia  pelo  crime do art.  2º  da Lei  nº  8.176/91,  o MM Juízo recusou a oferta de 
transação penal quanto ao delito do art. 55 da Lei 9.605/98, considerando que o somatório das penas 
mínimas cominadas aos crimes praticados, em tese, em concurso formal, é superior a dois anos.
2. Aplica-se, na hipótese, os enunciados os enunciados nº 243 da Súmula do STJ e nº 723 da Súmula do STF.
3. O benefício não deve ser aplicado em relação às infrações penais cometidas em concurso material ou 
formal  quando  a  pena  máxima  cominada,  seja  pelo  somatório,  seja  pela  incidência  da  majorante,  
ultrapassar o limite de 2 (dois) anos.
4. Na espécie, o investigado foi denunciado pelo delito do art. 55 da Lei 9.605/98 (pena máxima de um 
ano) e art. 2.º da Lei 8.176/91 (pena máxima de cinco anos). Nesse panorama, é inviável a transação 
penal, tendo em vista o quantum total das reprimendas máximas.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal oferecer a denúncia, facultando-se ao 
Procurador da República oficiante 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.

213.Processo:0004117-90.2009.4.05.8100 (IPL 0013/2009) Voto: 5146/2013 Origem: 11ª VF DO CEARÁ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAIS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, ADVOCACIA 

ADMINISTRATIVA,  CORRUPÇÃO  PASSIVA  E  ATIVA  (CP,  ARTS.  325,  §2º;  333  E  317).  MPF: 
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N. 75/93, ART. 62, INC. 
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IV).  DILIGÊNCIAS.  AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE POSSIBILITEM A EFETIVA 
CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar eventuais crimes de violação de sigilo funcional, 
advocacia administrativa, corrupção passiva e ativa, todos do Código Penal, atribuídos a agentes de 
Polícia Federal.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento por entender pela inexistência de 
indícios de materialidade delitiva. O Juiz Federal, no entanto, discordou destes fundamentos e remeteu 
os autos a esta 2ª CCR, com base no art. 28 do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC n. 75/93.
3. As diligências empreendidas pela Polícia Federal sob a orientação do Ministério Público Federal, entre elas 
a oitiva dos supostos envolvidos nos crimes e a realização de perícias contábeis, não lograram êxito em 
identificar elementos mínimos de informações aptos a justificar a continuidade de da persecução penal.
4. 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.

214.Processo:0007688-38.2012.4.01.4200 (IPL 0202/2012) Voto: 5140/2013 Origem: 2ª VF DE RORAIMA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE 

120  LITROS  DE  COMBUSTÍVEL  ORIUNDO  DA VENEZUELA.  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NO 
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).  OFENSA  A  DIVERSOS  BENS 
JURÍDICOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando (CP, artigo 334),  
consistente na conduta de transportar 120 (cento e vinte) litros de combustível, de origem venezuelana, 
em veículo com tanque aparentemente adulterado
2. Arquivamento com esteio no princípio da insignificância.
3. Discordância do Magistrado.
4. No crime de descaminho, a objetividade jurídica está calcada no interesse arrecadador do fisco, ao 
passo que, no crime de contrabando, o bem jurídico tutelado é o direito de a Administração Pública 
controlar  o  ingresso  e  a  saída  de  produtos  no/do  território  nacional,  visando  preservar  questões 
correlatas  à  segurança,  à  saúde,  à  proteção  de  indústria  nacional,  entre  outras.  Àquele,  crime 
eminentemente  fiscal,  se  aplica  o  princípio  da  insignificância;  a  este,  não.  Precedentes  desta  2ª 
CCR/MPF e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para o prosseguimento da 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.

215.Processo:0005438-24.2013.4.05.8100-PIMP Voto: 5141/2013 Origem: 11ª VF SEÇÃO JUD. DO CEARÁ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :AÇÃO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO PÚBLICO (INSS) (CP, 

ART.  171,  §3º).  MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28,  C/C A LC Nº 75/93,  ART. 62,  INC. IV).  LESÃO 
CONSIDERÁVEL AO PATRIMÔNIO DO INSS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato 
contra o INSS, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, ante a constatação de fraude no recebimento indevido 
de prestações de benefício previdenciário após a morte da beneficiária, nas competências de 11/2002 a 09/2003, 
o que teria gerado um prejuízo ao INSS no aporte atualizado de R$4.176,53.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento,  sustentando a atipicidade material  da 
conduta com base no princípio da insignificância. O Juiz Federal, no entanto, discordou destes fundamentos, 
aduzindo ser inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública.
3. Assiste razão ao magistrado, data venia, pois não se mostra razoável a aplicação do princípio da 
insignificância  em decorrência  da  relevância  do  bem jurídico  protegido.  Não se  trata  de patrimônio 
particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se  
também a proteção da confiabilidade das relações entre o Estado e a sociedade e sua subsistência. 
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.

216.Processo:5024994-44.2013.4.04.7100 Voto: 5148/2013 Origem: 3ª VF DO RIO GRANDE DO SUL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP,  ART. 334, §1º,  'C').  MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). 
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de contrabando, 
previsto no art. 334, §1º, 'c', do Código Penal, constatado a partir da apreensão, na posse do investigado, 
de 100 pacotes de cigarros (1.000 maços), sem a documentação comprobatória de regular importação 
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nem autorização para venda no Brasil.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da 
insignificância,  já  que  os  tributos  iludidos  totalizaram  valor  abaixo  daquele  considerado  pela 
jurisprudência como parâmetro para aplicação deste princípio ao crime de descaminho (R$10.000,00).
3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do  
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional. 
4. A importação de 1.000 (mil) maços de cigarro de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem 
ilícita do produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, 
que restringem, com rigor, o comércio em questão. Precedente do STF (HC nº 113538 MC, Ministra  
Cármen Lúcia, DJe: 23/05/2012).

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

217.Processo:0015278-68.2013.4.01.3800 Voto: 5187/2013 Origem: 4ª VF DE MINAS GERAIS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :AÇÃO  PENAL.  SUBTRAÇÃO  DE  BENS  DA EXTINTA REDE  RERROVIÁRIA FEDERAL S/A,  COM 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, NA FORMA TENTADA (CP, 
ART 155, § 4º, INCISOS I E IV, C/C ART. 14, I). DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO 
MPF ACERCA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. ARQUIVAMENTO INDIRETO. 
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  N.º  75/93.  BENS 
TRANSFERIDOS  AO  DEPARTAMENTO  NACIONAL DE  INFRA-ESTRUTURA DE  TRANSPORTES-
DENIT, PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 353, CONVERTIDA NA LEI Nº 11.484/2007. INTERESSE DA 
UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de tentativa de furto, com rompimento de obstáculos e concurso de agentes, de 15 (quinze) 
conversores, 08 (oito) polias de soprador (peça locomotiva) e 01 (uma) maleta de rádio telecomunicação 
portátil pertencentes à Rede Ferroviária Federal – RFFSA.
2. O feito,  que inicialmente tramitava na Justiça Estadual,  teve denúncia ofertada pelo Ministério Público 
Estadual. Recebida a defesa prévia, o Juízo Estadual acolheu a manifestação da Defensoria Pública, para o 
fim de declarar a incompetência daquele juízo, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.
3. Em sequência, o Procurador da República oficiante requereu fosse declarada a incompetência da 
Justiça Federal para processar e julgar o feito, suscitando conflito negativo perante o Superior Tribunal 
de Justiça, sob o fundamento de que a conduta foi praticada em detrimento de bens da RFFSA que, à  
época dos fatos, era uma sociedade de economia mista. Acrescenta que o fato da empresa ter sido 
extinta quase quatro anos depois da conduta investigada, com a incorporação de seus bens pela União, 
não teria o condão de alterar a competência anteriormente fixada. Discordância do magistrado. Remessa 
dos autos a esta 2ª CCR, com fundamento no art. 28 do CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.
4. A Medida Provisória nº 353, convertida na Lei nº 11.484/2007, determinou a transferência dos bens da Rede 
Ferroviária Federal à União, através do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
5. Tratando-se de alteração de competência absoluta (em razão da matéria) desloca-se para a Justiça 
Federal, em virtude do interesse da União, a competência para processar e julgar o crime de furto de  
bens pertencentes à extinta RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A). Precedente do STJ.
6. Não evidenciada na hipótese, a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis.
7. Entendimento consolidado pela súmula nº 365 do STJ, segundo a qual, “a intervenção da União como 
sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para Justiça Federal ainda 
que a sentença tenha sido proferida pela Justiça Estadual”.
8. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal, 
facultando-se, antes, a oportunidade ao Procurador da República oficiante, 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
218.Processo:1.16.000.000913/2013-33 Voto:4302/2013 Origem: PR/DF

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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 de 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.
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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 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.

219.Processo:JF-JAU-0000727-62.2013.4.03.6117-APE Voto: 4299/2013 Origem: JF/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :AÇÃO PENAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334, §1º, 'C'). MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. MPF: 

NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI N. 9.099/95, ART. 89). 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).  PRESSUPOSTOS 
LEGAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 696 DO STF. CONHECIMENTO DA REMESSA. AUSÊNCIA DE 
REQUISITO  OBJETIVO.  BENEFÍCIO  QUE  NÃO  TRADUZ  DIREITO  SUBJETIVO  DO  RÉU. 
INSISTÊNCIA NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Trata-se de ação penal instaurada para apurar a ocorrência do crime de contrabando previsto no art. 334,  
§1º, 'c', do Código Penal, atribuído a duas pessoas. A conduta consistiu na fabricação de máquinas caça-
níqueis, com a utilização de equipamentos de origem estrangeira cuja importação é considerada irregular.
2.  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 n. 9.099/95, por entender inexistente o requisito 
objetivo  previsto  na  legislação de regência.  O Juiz Federal,  no  entanto,  reconheceu ser  o  caso  de 
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Por esta razão, determinou a remessa 
dos autos a esta 2ª Câmara, em analogia ao artigo 28 do CPP.
3. Preliminarmente, registre-se que esta 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 Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, verifica-se que o conhecimento da 
remessa é medida que se impõe, já que o objeto da questão envolve a análise de pressuposto objetivo.
5. No mérito, tem-se que assiste razão ao Procurador da República, pois o pressuposto objetivo previsto 
na Lei n. 9099/95 e no Código Penal, notadamente as circunstâncias da infração praticada (montagem 
de máquinas caça-níqueis, para utilização comercial em bares e estabelecimentos congêneres), não é 
favorável à concessão do benefício da suspensão condicional do processo.
6.  Sob este  aspecto,  cabe enfatizar  que,  segundo a doutrina,  as “[...] circunstâncias são elementos 
acidentais da infração penal, que não integram a estrutura do tipo, mas influem na avaliação do fato 
praticado, por exemplo, a forma como foi praticada a infração de menor potencial ofensivo poderá indicar  
não ser suficiente e necessária” a suspensão condicional do processo.
7.  Ademais, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido em várias oportunidades 
que “O benefício da suspensão condicional do processo não traduz direito subjetivo do acusado” ( HC 
84342 / RJ, 1ª Turma, relator Ministro Carlos Britto, 23/06/2006)
8. Insistência no oferecimento da denúncia.

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

220.Processo:1.28.000.000193/2009-17 Voto:4703/2013 Origem: JF/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO.  EVENTUAL CRIME DE RESPONSABILIDADE COMETIDO POR EX-

PREFEITO  (DECRETO  LEI  Nº  201/67).  OMISSÃO  NA PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62, IV). INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de inquérito civil público instaurado para apurar eventual crime de responsabilidade cometido 
por ex-prefeito municipal, consistente na omissão de prestação de contas no período de 2005 a 2008, 
relativa a convênio celebrado com entidades da União.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, sustentando a ocorrência da prescrição.
3. Não assiste razão ao Procurador da República oficiante, data venia, uma vez que os fatos ainda não 
foram alcançados pela prescrição, tendo em vista que as omissões perpetradas pelo investigado datam 
do  período  compreendido  entre  2005  e  2008,  e  até  então  não  transcorreu  mais  de  8  (oito)  anos. 
Aplicação do art. 109, IV, do CP c/c art. 1º, VII e § 1º do Decreto-Lei nº 201/67.
4. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na investigação.

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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221.Processo:DPF/CE/JN-0105/2012-INQ Voto: 4616/2013 Origem: PRM/ PL JUAZEIRO NORTE / IGUATU / CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  EXTORSÃO  (CP,  ART.  158).  AGÊNCIA  DE  CORREIOS 

EXPLORADA PELA PRÓPRIA EBCT.  PREJUÍZO  FINANCEIRO  SUPORTADO  EXCLUSIVAMENTE 
PELO  BANCO  POSTAL,  OPERADO  POR  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  PRIVADA.  REVISÃO  DE 
DECLÍNIO (ENUNCIADO 32 – 2ª  CCR).  LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO,  QUE,  IN CASU, 
SUPERA O MERO INTERESSE PATRIMONIAL DA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. AFETAÇÃO DO 
INTERESSE  E  DO  SERVIÇO  PÚBLICO  FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de extorsão (CP, art.  
158),  a partir  de expediente encaminhado pela Empresa Brasileira  de Correios e Telégrafos – ECT, 
noticiando que certo indivíduo, em 16/01/2012, teria feito ligação telefônica para a agência dos Correios 
de Farias Brito/CE, exigindo um depósito em conta corrente por ele indicada, informando que havia uma 
pessoa em frente à agência, a qual entraria para pegar o recebido, e que a depender da atitude da 
funcionária, tal pessoa entraria atirando. Depósito efetuado na conta informada.
2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
por  entender que o prejuízo verificado em decorrência  dos  fatos  foi  suportado exclusivamente pelo 
Banco Postal, não atingindo diretamente, portanto, bens, interesses ou serviços da União, bem como de 
sua Empresa Pública.
3. A conduta em questão caracteriza, de fato, o delito de extorsão, que consiste no constrangimento de 
alguém, por meio de violência ou grave ameaça – a fazer, deixar de fazer ou concordar que se faça  
alguma coisa, com o escopo de obter vantagem econômica indevida. O tipo, previsto no art. 158 do 
Código,  é  delito  complexo,  na  medida  que  atinge  mais  de  um  bem  jurídico:  a  inviolabilidade  do 
patrimônio, a vida, a integridade física, a tranquilidade de espírito e a liberdade pessoal, o patrimônio e a  
incolumidade física ou a liberdade individual do ofendido.
4.  Desse modo,  mesmo que a conduta tenha evidenciado prejuízo financeiro  unicamente a terceiro 
(Banco Postal operado por instituição financeira privada), no caso em epígrafe, persiste a grave ameaça 
praticada contra os empregados da empresa pública, em flagrante prejuízo ao serviço postal da União, o 
que mantém a competência da Justiça Federal.
5. Não homologação do declínio 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.

222.Processo:1.30.008.000130/2013-19 Voto: 4681/2013 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 45.000.000m² de óleo diesel.
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  Transfronteiriços  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 
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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. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

223.Processo:1.31.000.000405/2013-49 Voto: 5138/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS NA 

CONDUÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  PELA  POLÍCIA  JUDICIÁRIA  ESTADUAL.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). MATÉRIA NÃO AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DESTA 2ª CCR. 
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para acompanhar as medidas adotadas 
pelo Poder Público Estadual na apuração das circunstâncias de homicídio qualificado perpetrado em 
desfavor de líder de acampamento de trabalhadores rurais.
2. “O homicídio qualificado ocorreu em virtude de desentendimentos entre a vítima e outros participantes do 
movimento a que fazem parte. Tratou-se de homicídio praticado por motivo torpe, no qual assentados se 
vingaram da vítima matando-a, em virtude dela ser suspeita da prática de dois outros homicídios, conforme  
percebe-se pelos depoimentos de testemunhas e interrogatórios dos suspeitos envolvidos nos fatos.”
3. O Procurador da República oficiante nos presente autos promoveu o arquivamento, por esgotamento 
do objeto, diante a conclusão do inquérito policial e propositura da respectiva ação penal, ao fundamento  
de que inexistem elementos indicativos da omissão do Poder Público Estadual.
5. A análise dos autos evidencia o caráter anômalo do presente procedimento, instaurado para acompanhar 
eventual omissão do “Poder Público Estadual”, um vez que ostenta viés supostamente correicional.
6. A 2ª CCR não tem atribuição para analisar este tipo de procedimento.
7. Não-conhecimento.

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

224.Processo:1.31.000.000409/2013-27 Voto: 5139/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS NA 

CONDUÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  PELA  POLÍCIA  JUDICIÁRIA  ESTADUAL.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). MATÉRIA NÃO AFETA ÀS ATRIBUIÇÕES DESTA 2ª CCR. 
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para acompanhar as medidas adotadas 
pelo Poder Público Estadual na apuração das circunstâncias de homicídio qualificado perpetrado em 
desfavor de particular, no interior de sua residência, situada em região de conflito agrário.
2. O Procurador da República oficiante nos presente autos promoveu o arquivamento, diante a ausência 
de elementos que apontem, de forma consistente, que a vítima tenha sido assassinada em virtude de 
eventuais denúncias por ela retratadas em matéria jornalística, sobre a exploração ilegal de madeiras.
3. A análise dos autos evidencia o caráter anômalo do presente procedimento, instaurado para acompanhar 
eventual omissão do “Poder Público Estadual”, um vez que ostenta viés supostamente correicional.
4. A 2ª CCR não tem atribuição para analisar este tipo de procedimento.
5. Não-conhecimento.

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

225.Processo:1.17.000.000853/2013-11 Voto: 5142/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334 - § 1º - C). REVISÃO 

DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (LC Nº 75/93, ART. 62 – IV). APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-
NÍQUEIS. ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento administrativo instaurado para apurar a prática do crime de contrabando, previsto no 
artigo 334 - § 1º - C, do Código Penal, consistente na exploração de máquinas eletrônicas programadas 
(caça-níqueis) utilizadas em jogos de azar, contendo componentes importados ilicitamente.
2. O Procurador da República oficiante manifestou-se pelo arquivamento, sustentando que não restou 
constatado que a investigada tivesse conhecimento de que, no interior das máquinas apreendidas, havia 
equipamentos de origem estrangeira.
3.  O  indivíduo  que  tira  proveito  da  mercadoria  introduzida  ocultamente  no  país  ou  importada 
fraudulentamente  também  comete  o  delito  de  contrabando,  firmando-se,  assim,  a  competência  da 
Justiça Federal para processar e julgar o presente procedimento. 
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4.  No caso,  diante  dos  elementos  colacionados que  evidenciam indícios  de autoria  e  materialidade 
delitiva, impõe-se o prosseguimento da persecução penal, mostrando-se inapropriado o arquivamento, 
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia o princípio do in dubio pro societate.
5. Não homologação do arquivamento e declínio 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.

226.Processo:1.17.000.000847/2013-64 Voto: 5143/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334 - § 1º - C). REVISÃO 

DE ARQUIVAMENTO INDIRETO (LC Nº 75/93, ART. 62 – IV). APREENSÃO DE MÁQUINAS CAÇA-
NÍQUEIS. CONTRAVENÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento administrativo instaurado para apurar a prática do crime de contrabando, previsto no 
artigo 334 - § 1º - C, do Código Penal, consistente na exploração de máquinas eletrônicas programadas 
(caça-níqueis) utilizadas em jogos de azar, contendo componentes importados ilicitamente.
2. O Procurador da República oficiante manifestou-se pelo arquivamento, sustentando que não restou 
constatado que a investigada tivesse conhecimento de que, no interior das máquinas apreendidas, havia 
equipamentos de origem estrangeira.
3.  O  indivíduo  que  tira  proveito  da  mercadoria  introduzida  ocultamente  no  país  ou  importada 
fraudulentamente  também  comete  o  delito  de  contrabando,  firmando-se,  assim,  a  competência  da 
Justiça Federal para processar e julgar o presente procedimento. 
4.  No caso,  diante  dos  elementos  colacionados que  evidenciam indícios  de autoria  e  materialidade 
delitiva, impõe-se o prosseguimento da persecução penal, mostrando-se inapropriado o arquivamento, 
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia o princípio do in dubio pro societate.
5. Não homologação do arquivamento e declínio 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.

227.Processo:IPL0 109/2012 Voto: 5165/2013 Origem: PRM/DOURADOS-MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MEMBROS DO MPF (LC Nº 

75/93,  ART.  62-VII).  IMPORTAÇÃO  DE  PNEUS  USADOS,  MERCADORIA PROIBIDA.  RESÍDUOS 
SÓLIDOS, NÃO PERIGOSOS, INERTES (NBR 10.004/04 DA ABNT). CRIME DE CONTRABANDO (CP, 
ART.  334).  PROCEDÊNCIA  DO  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  ATRIBUIÇÃO  DO 
PROCURADOR SUSCITADO.
1.  Conflito negativo de atribuições entre  membros do Ministério Público Federal.  Dissenso quanto à 
tipificação da conduta consistente na importação de pneus usados. Remessa à 2ª Câmara nos termos do 
art. 62-VII da LC nº 75/93.
2. Pneus usados. Mercadoria de importação proibida. Art. 4º da Resolução CONAMA nº 23/96.
3. Nos termos do que dispõe a NBR 10.004/04 da ABNT, os pneus usados são resíduos sólidos, não 
perigosos  e  inertes,  ou seja:  submetidos  a  um contato  dinâmico  e  estático  com água destilada ou 
desionizada,  à  temperatura  ambiente,  não  terão  nenhum  de  seus  constituintes  solubilizados  a 
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água.
4. Em outras palavras, os pneus usados não são “produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à 
saúde humana ou ao meio ambiente”, condição sine qua non para a caracterização do tipo previsto no 
art. 56 da Lei nº 9.605/98. A destinação a que se dá a esses produtos é que pode provocar dano ao meio 
ambiente ou à saúde, sendo que no caso do pneu de origem estrangeira o que se visa é proibir a sua  
importação para que o país não sirva de “depósito de lixo” de outro país.
5.  O  caput do  art.  334  do  Código  Penal  prevê  duas  hipóteses  de  condutas,  quais  sejam: 
importar/exportar mercadoria proibida ou iludir o imposto devido. A ação de iludir o fisco não é elementar  
da primeira figura.  Assim,  tendo havido importação de mercadoria proibida (pneumáticos usados),  a 
conduta a ser investigada subsome-se, inevitavelmente, ao crime de contrabando.
6.  Procedência  do  conflito  negativo  de  atribuições  para  declarar  a  atribuição  para  prosseguir  na 
persecução penal ao Procurador da República suscitado, responsável pelo Ofício que investiga crime de 
contrabando na Procuradoria da República no Município de Dourados/MS. 

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:1.30.010.000136/2013-39 Voto:4279/2013 Origem: PRM – VOLTA REDONDA / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. EVENTUAL CRIME DE ESTELIONATO CONTRA ENTIDADE DE DIREITO 

PÚBLICO (CP,  ART.  171,  §  3º).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N.  75/93,  ART.  62,  INC.  IV). 
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ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSEGUIMENTO NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças de informação instauradas a partir de representação subscrita por particular, onde informa já 
possuir todos os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário, aposentadoria por tempo de 
serviço de contribuição, mas que, no entanto, o INSS não respondeu ao requerimento feito perante esta 
autarquia  para  verificar  o  seu  direito,  evidenciando,  no  seu  entender,  que  terceira  pessoa  estaria 
recebendo o benefício.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que a demora do 
INSS para apreciar o requerimento de benefício previdenciário não indica, por si só, que o benefício  
esteja sendo pago irregularmente a terceiros. Acrescenta que a matéria versa sobre interesse individual,  
que pode ser analisada no âmbito civil, cabendo ao representante procurar auxílio de um advogado ou 
da Defensoria Publica.
4.  O  arquivamento  dos  autos  mostra-se  prematuro,  diante  a  necessidade  de  realizar  diligências 
suplementares, de forma a esclarecer referências e condutas constantes nos autos.
5. Tendo em vista que a representação relata eventual prática de estelionato contra entidade de direito  
público (INSS), imperioso, ao menos, seja diligenciado junto ao INSS, a fim de solicitar esclarecimentos 
sobre  os  motivos  que  estão  ensejando a demora  na análise/deferimento/indeferimento do benefício 
requerido pelo representante.
6. 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:1.00.000.018564/2012-95 Voto:3152/2013 (SIGILOSO) Origem: PRR1
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  REPRESENTAÇÃO  ANÔNIMA.  EVENTUAIS  CRIMES  CONTRA  A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA 
UNIÃO PARA FINS PARTICULARES, POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REVISÃO 
DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE 
DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSEGUIMENTO 
NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças de informação instauradas a partir de denúncia anônima para apurar eventual irregularidade 
atribuída a membro do Ministério Público Militar, consistente na suposta “utilização de servidores do MPU 
para fins particulares,  tais como conserto de computadores,  lavagem de automóveis e marcação de 
compromissos particulares; compra de imóvel para sede de unidade do MPU em endereço próximo a 
sua  residência;  aparência  de  amizade  com  a  “alta  cúpula”  das  Forças  Armadas  nos  Estados  do 
Amazonas, Roraima e outros; chegada ao trabalho às 14 ou 15 horas”.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento sob o fundamento de que os fatos 
narrados não justificam a instauração de procedimento investigatório criminal, uma vez que não denotam 
contornos  claros  de  tipicidade  penal.  Ressalta  ainda,  a  existência  de  procedimento  em  trâmite  na 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas que busca averiguar a verdade dos fatos sob a 
perspectiva de possível violação dos princípios da legalidade e impessoalidade.
4.  O  arquivamento  dos  autos  mostra-se  prematuro,  diante  a  necessidade  de  realizar  diligências 
suplementares, de forma a esclarecer referências e condutas constantes nos autos.
5. Nesse contexto, diante a notícia de que a averiguação da veracidade dos fatos está sendo realizada 
no procedimento autuado na Procuradoria da República no Estado do Amazonas, sob a perspectiva de 
possível  violação  dos  princípios  da  legalidade  e impessoalidade,  revela-se  imprescindível,  antes  de 
promover o arquivamento das investigações no âmbito criminal, seja requisitada informações sobre o 
atual estágio e as conclusões da investigação no âmbito cível.
6. 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.

230.Processo:1.30.001.001489/2013-65 Voto:4297/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO.  EVENTUAL TRÁFICO INTERNACIONAL DE CRIANÇA/ADOLESCENTE 

(ECA, ART. 239). ARQUIVAMENTO FUNDADO NA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE 
DELITIVA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  N.  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  ARQUIVAMENTO 
PREMATURO.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO 
MEMBRO PARA PROSEGUIMENTO NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  denúncia  anônima  noticiando  eventual 
irregularidade  atribuída  a  delegado  de  Polícia  Federal,  consistente  em  autorizar  recorrentemente  o 
embarque de menores ao exterior desacompanhados dos pais, sem a devida cobertura legal, afrontando 
o que disciplina a Resolução 131 do CNJ (Dispõe sobre a concessão de autorização de viagem para o  
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exterior de crianças e adolescentes brasileiros, e revoga a Resolução nº 74/2009 do CNJ).
2. A denúncia relata como exemplo fato concreto ocorrido no dia 06/02/2013, em que uma garota menor  
de  idade  tentou  embarcar  nos  moldes  relatados,  não  tendo,  contudo  –  por  motivos  ainda  não 
esclarecidos – logrado êxito.
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, diante a inexistência de indícios a 
justificar o prosseguimento das investigações, consignando que a garota menor de idade mencionada 
nem sequer embarcou, razão pela qual não se procedeu à retenção dos seus documentos. Em relação 
ao não cumprimento da Resolução 131 do CNJ, da mesma forma, colacionou inexistirem indícios de seu 
descumprimento, afirmando que a Delegacia Aeroportuária vem realizando os procedimentos adequados 
no controle de entrada e saída de menores do país.
4. Data vênia, tendo em vista a gravidade da notícia relatada, a evidenciar eventual esquema de tráfico 
internacional de criança/adolescente, bem como a inexistência de diligências no sentido de esclarecer os 
motivos do cancelamento da imigração da menor supracitada,  o arquivamento dos autos mostra-se 
prematuro, diante a necessidade de realizar diligências suplementares, de forma a esclarecer referências 
e condutas constantes nos autos.
5. Tendo em vista que o cancelamento de uma imigração pode ocorrer por inúmeros motivos, a oitiva da 
menor identificada, assim como a de seus responsáveis legais, revelam-se como diligências imprescindíveis 
a elucidar os fatos narrados na representação, evidenciando a prematuridade do arquivamento.
4. 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.

231.Processo:1.34.001.002662/2013-01 Voto:4984/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. INDUZIMENTO OU INSTIGAÇÃO AO SUICÍDIO (CP, ART. 122). CRIME 

MATERIAL.  AUSÊNCIA DE RESULTADO NATURALÍSTICO.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 
75/93,  ART.  62,  IV).  REMANESCE  NA HIPÓTESE,  EVENTUAL PRÁTICA DE  RACISMO  (LEI  N. 
7.716/89, ART. 20) CONTRA GRUPO INDÍGENA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSEGUIMENTO NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças de Informação instauradas para apurar suposto induzimento ou instigação ao suicídio (CP, art. 122).
2. Denúncia anônima veiculada pelo sistema “digi-denúncia”, dando conta de que diante notícia divulgada 
em página de comunidade da rede social  orkut – segundo a qual um grupo indígena decidiu resistir a 
ordem de desocupação da Justiça Federal e até mesmo morrer para não ter que abandonar a terra  
nativa – um usuário não identificado postou a seguinte mensagem: “Estariam fazendo um grande favor a 
sociedade cometendo esse suicídio coletivo. Morram diabos!”
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que a conduta é atípica.
4. O tipo do artigo 122 do Código Penal deve estar configurado em uma das três formas previstas na 
norma -  o  induzimento,  a  instigação  ou  o auxílio  ao suicídio.  Crime material,  exigindo-se  para  sua 
tipificação um dos resultados naturalísticos – a morte ou a lesão corporal  de natureza grave – não 
constatados na presente hipótese.
5. Conquanto não esteja evidenciado na hipótese, induzimento ou instigação ao suicídio (CP, art. 122), há 
de reconhecer que os fatos relatados podem, em tese, configurar possível prática do crime previsto no 
art. 20 da Lei nº 7.716/89, em desfavor de grupo indígena. O direito à livre expressão não pode abrigar, 
em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. (Precedente STF).
6. O Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial (assinada em 1966, ratificadas em 1968 e publicada em 1969 pelo Decreto nº 65.810/69), que repudia  
qualquer “idéia ou teoria baseada na superioridade de uma raça ou de um grupo de pessoas de uma certa cor 
ou certa origem étnica”,  prevendo como delitos puníveis por lei  “qualquer difusão de idéias baseadas na 
superioridade ou ódio raciais e qualquer incitamento à discriminação racial”.
7. O arquivamento no atual estágio da persecução criminal, apenas seria admitido se existente demonstração 
inequívoca,  segura  e  convincente  de  causa  excludente  da  ilicitude  ou  extintiva  da  punibilidade,  o  que, 
entretanto, não ocorreu, nestes autos, já que a não houve qualquer tipo de diligência que pudesse melhor  
esclarecer as razões, as circunstâncias e as consequências da conduta em tese delituosa.
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.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
232.Processo:1.29.017.000011/201360 Voto:4290/2013 Origem: PRM – CANOAS / RS

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual conduta violadora de direitos humanos, mediante 

o possível assassinato de uma mulher que participou de um “seminário de diretrizes para atuar contra a 
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corrução” no Estado do Rio Grande do Sul. Revisão de arquivamento que se recebe como como declínio  
de atribuições (Enunciado 32 – 2ª  CCR).  Diligências.  Inexistência de indícios  de violação de direito 
humanos a autorizar a incidência do art. 109, inc. V-A, da Constituição 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

233.Processo:1.30.007.000092/2013-04 Voto:4565/2013 Origem: PRM – NITEROI / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para apurar a ocorrência do crime ambiental previsto no art. 50 da Lei 

nº 9.605/98, em decorrência do desmatamento de árvores mediante o uso de substâncias químicas. Revisão 
de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de indícios de lesão direta a bens, serviços ou interesses da 
União. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

234.Processo:1.29.000.000573/2012-10 Voto: 4295/2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  ambiental  consistente  na  matança  de  capivaras  (Lei  n.  9.605/98,  art.  29). 

Revisão de declínio (Enunciado n° 32 – 2a CCR). Inexistência de indícios de que os animais estariam em 
extinção, nem de que a área florestal  objeto da conduta ilícita 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. 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.

235.Processo:1.17.000.000548/2013-20 Voto:4289/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventuais irregularidades atribuídas a médicos e agentes 

de saúde municipais,  entre  elas  conduta que teria  provocado aborto  involuntário  em uma paciente. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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.

236.Processo:1.13.000.000854/2013-13 Voto: 4288/2013 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação instauradas  para  apurar  eventuais  irregularidades  atribuídas  a  associação  civil  de 

âmbito  federativo  nacional  de  duração  indeterminada,  com  registro  no  CREA e  cujas  filiais  possuem 
personalidade jurídica própria.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Constatado que a entidade 
investigada não ostenta natureza jurídica de entidade autárquica ou fundacional integrante da estrutura da 
administração 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

237.Processo:1.27.000.001409/2012-96 Voto:4569/2013 Origem: PR/PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar  eventuais  irregularidades atribuídas a centro  hospitalar do 

Estado do Piauí, que estaria realizando o pagamento da Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à 
Saúde (GIMAS) a seus servidores em desconformidade da requisitos legais. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32 - 2ª CCR). Diligências junto ao Departamento de Auditoria do SUS no Piauí (DENASUS/PI). Informação  
no  sentido  de  que  o  pagamento  da  gratificação  (GIMAS)  é  efetuado  com recursos  do  próprio  Estado. 
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.

238.Processo:1.18.000.001256/2013-77 Voto:4292/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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Ementa :Peças de informação instauradas a partir  de notícia  anônima,  dando conta da ocorrência  do crime 
previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003. Venda de 'silenciador' de armas de fogo sem autorização do  
órgão competente.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª CCR). Crime de comércio ilegal de 
acessório de arma de fogo. Inexistência de indícios de contrabando de armas ou 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.

239.Processo:  1.34.010.000418/2013-97 Voto: 4693/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO / SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia registrada no sistema 'digi-denúncia' para apurar 

eventuais irregularidades atribuídas a policiais militares, consistentes em agressões e espancamentos de 
pessoas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Policiais militares subordinados ao Governo 
do Estado. Ausência de indícios de lesão a bem ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades 
autárquicas e fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público 
Federal. 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.

240.Processo:1.22.009.000072/2013-87 Voto:4291/2013 Origem: PRM – GOVERNANDOR VALADARES / MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato (CP, art. 171). 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.

241.Processo:  1.23.000.000439/2013-13 Voto: 4692/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato na modalidade tentada atribuída a advogado em desfavor de 

sua cliente (CP, art. 171 c/c art. 14, II). 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

242.Processo:1.34.001.002819/2013-91 Voto:4293/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO / 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 estelionato (CP, art. 171) em sitio da internet. 
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.

243.Processo:1.30.001.002407/2012-19 Voto:4567/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crimes de uso fraudulento de selos de fiscalização perante Junta Comercial (CP, 

arts. 297 e 304). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 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, 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 Dra. Raquel 
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Elias Ferreira Dodge. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

244.Processo:1.30.001.002381/2013-90 Voto:4296/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar a ocorrência de crime de abuso de autoridade atribuído a 

comandante de  Batalhão de  Infantaria  Motorizada  do Exército  Brasileiro  (Lei  4.898/65).  Revisão  de 
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). O contexto em que se deram os fatos exigem o reconhecimento da 
competência da Justiça Militar para processar e julgar eventual 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). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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

245.Processo:1.11.000.000306/2013-50 Voto:4568/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A, §1º). Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Os valores supostamente apropriados indevidamente pertenciam a 
Regime Próprio  de Previdência  Municipal,  ou seja,  a  órgão  integrante  da Administração  Pública  do 
Município. Ausência de indícios de lesão a bem ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades 
autárquicas e fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público 
Federal. 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.

246.Processo:1.30.015.000152/2013-81 Voto:4294/2013 Origem: PRM – MACAÉ / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de notícia anônima na qual se relata a ocorrência 

de crime de tráfico de drogas atribuído a policiais militares  (Lei n. 11.343/2006, art.  33). Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta, bem como 
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  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.

247.Processo:1.30.001.002139/2013-16 Voto:4566/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime, dando conta de eventuais crimes de maus 

tratos e estupro praticados contra menor. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Os crimes 
contra  crianças  e  adolescentes  se  encontram  previstos  como  objeto  de  repressão  em  tratado 
internacional do qual o Brasil é signatário. Contudo, no caso dos autos, não se reconhece a competência 
da Justiça Federal com base no art. 109, inc. V, da CF, pois não há indícios de transnacionalidade das  
condutas. Registre-se que a competência federal fundada neste dispositivo constitucional requer não só 
a previsão de repressão em tratado internacional. Exige-se, também, a ocorrência de transnacionalidade 
da conduta. 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). Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  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.

248.Processo:SR/DPF/PI-00390/2012-INQ Voto:4702/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar a ocorrência dos crimes ambientais previstos nos arts. 29 

e  52  da  Lei  n.  9.605/98,  consistente  em  caçar  animais  silvestres  sem  autorização  da  autoridade 
competente, utilizando-se de oito cães 'de caça'. Revisão de arquivamento que se recebe como revisão 
de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Consta dos autos que os investigados foram abordados fora de 
unidade de conservação ambiental federal, não tendo sido encontrados animais silvestres em sua posse. 
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Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para 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.

249.Processo:1.34.010.000376/2013-94 Voto: 4419 /2013 Origem: PRM RIBEIRÃO PRETO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia veiculada pelo sistema 'digi-denúncia',  relatando 

eventual  ocorrência  de  estelionato  (CP,  art.  171),  cobrança  vexatória  e  exploração  de  imagem  de 
menores,  por  instituição  particular  de  caridade,  na  arrecadação  de  donativos.  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.

250.Processo:1.12.000.000201/2013-63 Voto: 4237 /2013 Origem: PR / AP
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).  Notícia  de  oferecimento,  via  contato  telefônico,  do  serviço  de 
atualização gratuita de dados de empresa na internet. Utilização de ardil de encaminhar, posteriormente, 
contrato  para  assinatura  contendo  cláusulas  de  cobrança  pelo  serviço  prestado,  multa  no  caso  de 
cancelamento, ou, no caso de inadimplência, a suspensão do CNPJ da empresa vitimada. 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.

251.Processo:1.30.001.002001/2013-17 Voto: 4238 /2013 Origem: PR/RJ
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). A noticiante 
relata que indivíduo teria criado falso perfil em rede social (facebook), encaminhando-lhe mensagem, 
como suposto empregado de agência de modelos, convidando-a para uma seleção a ser realizada em 
Vila Velha/ES. A agência em questão, contudo, não seria reconhecida pelo Sindicato de Agências de 
Modelos.  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.

252.Processo:1.22.000.003349/2012-22 Voto: 4586 /2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  para  apurar  suposta  obtenção  fraudulenta  de  financiamento  em 

instituição  financeira  para  aquisição  de  automóvel  (Lei  nº  7.492/86,  art.  19).  Revisão  de  declínio  ( 
Enunciado n° 32/2a CCR). Diligências. Não se verificou a utilização de meio fraudulento para obtenção do 
financiamento.  Segundo  constatado  por  perícia,  o  contrato  de  financiamento  foi  preenchimento 
abusivamente pela instituição financeira privada, posteriormente a aposição da assinatura do adquirente, 
culminando na fixação de parcelas mais altas que as convencionadas. Verificou-se ainda, a aposição de 
assinatura falsa no documento Custo Efetivo Total – CET. Dessa forma, não se vislumbra na hipótese a 
prática de crime contra o sistema financeiro, mas sim eventual estelionato (CP, art. 171), perpetrado em 
desfavor de particular. Prejuízo suportado por exclusivamente por particular. Inexistência de lesão direta 
à União ou a qualquer de suas entidades. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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:1.17.000.000647/2013-10 Voto: 4587 /2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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Ementa :Peças de Informação instauradas ante denúncia anônima formulada pelo sistema “digi-denúncia”, dando 
conta da existência de um grupo religioso que se utiliza da boa-fé e da devoção dos seguidores para 
desviarem  em  proveito  próprio  e  de  terceiros,  os  dízimos  sistematicamente  doados  pelos  fiéis  à 
instituição religiosa (CP,  art.  171).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  2ª CCR).  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. 
Constatada a propositura de ação penal, pelo Ministério Público Estadual, em desfavor do líderes da 
instituição religiosa investigada, pela prática de crimes de estelionato, duplicata simulada, apropriação 
indébita  e  formação  de  quadrilha,  cuja  acusação  se  fundamenta  nos  fatos  objeto  do  presente 
procedimento administrativo. 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.

254.Processo:1.34.001.002659/2013-80 Voto: 4592 /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  propaganda  fraudulenta  de 
sorteio de um celular, anunciada em página do site de relacionamento  facebook. 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.

255.Processo:1.34.001.002728/2013-55 Voto: 4594 /2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  notícia  crime  ofertada  pelo  sistema  eletrônico  “digi-

denúncia”, dando conta da ocorrência de eventual crime de estelionato (CP, art. 171). O noticiante relata 
que usuário do  site  Mercado Livre  divulga anúncios falsos de venda  on line,  em nome de terceiro. 
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.

256.Processo:1.36.000.000351/2013-35 Voto: 4597 /2013 Origem: PR/TO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :  Peças de Informação instauradas para apurar movimentações financeiras atípicas segundo os padrões 

do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em conta de titularidade de ex prefeito 
municipal. Eventual crime contra o sistema financeiro (Lei n. 7.492/86) e de lavagem de dinheiro (Lei n. 
9.613/98, art. 1º). Constatado o recebimento de recursos da prefeitura em conta de titularidade de ex-
prefeito municipal, posteriormente transferidos à terceiros. Possível participação, do gestor municipal, em 
esquema fraudulento de desvio de recursos públicos, perpetrado mediante a celebração de convênio 
com instituição financeira privada, tendo por objeto a concessão de empréstimo consignável a servidores 
ativos, inativos, pensionistas e contratados, inclusive ocupantes de cargos eletivos, a fim de beneficiar 
particulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  Diligências.  O  resultado  das 
investigações não apontam indícios da ocorrência de crime contra o sistema financeiro, mas de lavagem 
de dinheiro cuja origem decorre de desvio de verbas municipais. Inexistência de indícios de malversação 
de verbas federais.  O crime de lavagem de dinheiro é de competência da Justiça Federal  somente 
quando praticado contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira,  ou em detrimento de 
bens,  serviços ou interesses da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas;  ou 
quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. In casu, as investigações denotam a 
ocorrência de crime antecedente de competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. 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.

257.Processo:1.14.003.000099/2013-00 Voto: 4599 /2013 Origem: PRM BARREIRAS/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia veiculada pelo sistema 'digi-denúncia', para apurar 

eventual crime de extorsão (CP, art.  158). Notícia de que particular estaria constrangendo, mediante 
grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica, pessoa conhecida virtualmente em site de 
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relacionamento. 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.

258.Processo:1.02.002.000107/2012-50 Voto: 4601/2013 Origem: PRR/ 2ª REGIÃO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  movimentações  financeiras  atípicas 

segundo os padrões do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eventuais crimes de 
responsabilidade de ex-prefeito (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º, inc. III) e de lavagem de dinheiro (Lei n.  
9.613/98, art.  1º).  Os indícios da materialidade delitiva decorrem da realização de créditos e débitos 
realizados  em  conta  de  titularidade  de  agência  de  publicidade,  incompatíveis  com  sua  capacidade 
econômico-financeira  presumida,  cujos  créditos,  detectados  pelo  COAF,  constatou-se  serem 
provenientes  de  prefeitura  municipal.  Revisão  de declínio  (Enunciado n.  32  –  2ª  CCR).  Diligências. 
Constatado  que  os  contratos  celebrados  com  a  empresa  investigada,  decorrentes  de  campanhas 
publicitárias e institucionais, são financiados com recursos oriundos dos royalties (fonte 144), verbas 
originárias do município. Precedente do STF (MS 24312, Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, 
DJ de 19.12.2003). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal, nos termos da Súmula 209 do STJ, segundo a qual“compete à Justiça Estadual processar e julgar 
prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal.”Suposta lavagem de 
dinheiro cuja origem decorre de desvio de verbas municipais. 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.

259.Processo:1.34.010.000312/2013-93 Voto: 4602 /2013 Origem: PRM RIBEIRÃO PRETO / SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de  informação.  Crime  ambiental.  Praticar  maus  tratos  a  animais  domésticos  (art.  32  da  Lei 

9.605/98).  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.

260.Processo:1.34.001.003012/2013-75 Voto: 4604 /2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir  denúncia  anônima veiculada pelo  sistema “digi-denúncia”, 

noticiando suposta venda de diplomas falsos pela internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 desta 2ª 
CCR). 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.  
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.

261.Processo:3000.2013.002050-8 Voto: 4608 /2013 Origem: PR/SP
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 
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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.

262.Processo:1.33.002.000165/2013-98 Voto: 4660/2013 Origem: PRM CHAPECÓ/SC
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 teria criado falsos perfis em site de relacionamento 
(Orkut), imputando-lhe fatos ofensivos à reputação. 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.

263.Processo:1.34.004.000827/2013-72 Voto: 4683/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de apropriação indébita (CP, art. 168) perpetrado, em tese, por 

advogada. Levantamento de Alvará expedido no bojo de processo em tramitação na esfera federal (ação 
de  desapropriação  por  utilidade  pública),  sem  o  posterior  repasse  do  valor  retirado  ao  outorgante. 
Revisão de declínio  (Enunciado nº  32 -  2ª  CCR).  O levantamento dos  valores  feito  por  Alvará  e  o  
interesse do juiz em fiscalizar a entrega não acarretam o prejuízo direto da União, sendo atingido tão 
somente o patrimônio do 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.

264.Processo:1.29.006.000166/2013-25 Voto: 5010/2013 Origem: PRM RIO GRANDE/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar a eventual ocorrência dos crimes de calúnia e difamação 

(CP, arts. 138 e 139) supostamente cometido por particular em detrimento de dirigentes sindicais. Notícia 
da criação de página na rede social  facebook,  cujo criador afirma falsamente que determinado curso 
realizado em nome da Marinha do Brasil,  na sede de Sindicato, estaria sendo investigado e que os 
respectivos diplomas seriam falsos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Embora o 
curso tenha sido, de fato, ministrado e coordenado pela Marinha, os crimes foram praticados, em tese, 
em detrimento de dirigentes da entidade sindical. 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.

265.Processo:1.18.000.002611/2012-44 Voto: 5011/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Eventual Crime de estelionato, em sua forma simples (CP, art. 171, caput). Saque 

de  benefício  previdenciário,  em  instituição  financeira  privada,  por  terceiro,  sem  conhecimento  do 
titular/beneficiário.  Revisão  de declínio  (Enunciado nº 32 -  2ª  CCR).  Prejuízo suportado apenas por 
particular. Ofensa a bens, serviços ou interesses da União não evidenciada. 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.

266.Processo:1.21.006.000028/2013-34 Voto: 5012/2013 Origem: PRM COXIM/MS
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 
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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.

267.Processo: 1.34.010.000354/2013-24 Voto: 5014/2013 Origem: PRM RIBEIRÃO PRETO /SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32  

da 2ª CCR). Conflito entre particulares. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de 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.

268.Processo:1.30.001.002090/2013-00 Voto: 5015/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informações instauradas para apurar a ocorrência de diversos crimes atribuídos a autoridades 

policiais e servidores da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 
– 2ª CCR). Policiais civis e militares subordinados ao Governo do Estado. Ausência de indícios de lesão 
a bem ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades autárquicas e fundacionais. Inexistência 
de elementos que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal. 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.

269.Processo:1.21.006.000024/2013-56 Voto: 5016/2013 Origem: PR/MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação.  Cobrança  de  honorários  médicos  pela  realização  de  cirurgias  cesarianas 

custeadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Conduta que pode se amoldar ao crime de concussão 
previsto no art.  316 do Código Penal.  Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). A cobrança 
indevida de serviços médico/hospitalares acobertados pelos SUS, embora possa corresponder ao crime 
de concussão, não implica em prejuízo direto à União nem indireto via ofensa à “Política Nacional de 
Saúde”. Precedente do STJ (AgRg no CC 115582/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado  em  27/06/2012,  DJe  01/08/2012).  Compete  à  Justiça  Estadual  processar  e  julgar  o  crime 
decorrente  da  exigência  de  pagamento  em  desfavor  do  usuário  do  SUS  para  a  realização  de 
procedimentos médicos cobertos pelo sistema, uma vez que se trata de prejuízo acarretado apenas ao 
particular.  Precedentes do STJ e do STF (AgRg no CC 64322/RS,  Rel.  Ministro  OG FERNANDES, 
TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em 22/04/2009,  DJe  13/05/2009;RE 429171,  Relator(a):  Min.  CARLOS 
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 14/09/2004 ; (HC 81912, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, 
Segunda  Turma,  julgado  em  20/08/2002).  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.

270.Processo:1.20.001.000064/2013-85 Voto: 5019/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Advogado que teria se apropriado de 

valores  decorrentes  de  benefício  previdenciário,  em  prejuízo  de  sua  cliente.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº 32 -  2ª  CCR).  Prejuízo suportado apenas por  particular.  Ofensa a bens,  serviços ou 
interesses da União não evidenciada. Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Desnecessidade da remessa dos autos 
ao  Parquet Estadual.  Comunicação  dos  fatos  ao  Ministério  Público  local  pelo  Juízo  Federal. 
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.

271.Processo:1.22.005.000282/2012-24 Voto: 5020/2013 Origem: PRM MONTES CLAROS/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir  de notícia anônima veiculada pelo sistema 'digi-denúncia',  

noticiando  supostas  irregularidades  em  composição  de  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social 
(CMAS). Exercício irregular dos cargos de presidente e vice-presidente do Conselho, omissão de nomes 
de  conselheiros  titulares  em exercício  e  inobservância  à  composição  paritária  entre  o  governo  e  a 
sociedade civil.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  2ª CCR/MPF). As irregularidades noticiadas, 
inerentes  apenas  ao  funcionamento  e  composição  do  órgão,  não  induz  a  competência  da  Justiça 
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Federal. Conquanto o Conselho Municipal de Assistência Social receba recursos provenientes da União, 
realizadas  diligências  complementares,  não  foram  verificados  indícios  de  malversação  de  recursos 
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.

272.Processo: 1.30.017.000390/2013-77 Voto: 5022 /2013 Origem: PRM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  notícia  crime  ofertada  pelo  sistema  eletrônico  “digi-

denúncia”, dando conta da ocorrência de eventual crime de estelionato (CP, art. 171). O noticiante relata 
que entrou em contato com um indivíduo desconhecido – que publicou anúncio em jornal expresso, 
passando-se por vendedor de conhecida concessionária de veículos – fornecendo-lhe dados de cartão 
de crédito de sua titularidade, os quais foram utilizados indevidamente até o esgotamento do limite do 
saldo.  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.

273.Processo:1.18.000.000635/2013-40 Voto: 5023 /2013 Origem: pr/go
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposta exigência de vantagem indevida por agentes da Polícia Civil do 

Estado de Goiás, no exercício regular de suas atividades públicas (CP, art. 316). Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Delito contra a Administração Pública praticado por servidores pertencentes 
ao Quadro da Polícia Civil do Estado de Goiás. 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  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.

274.Processo:1.30.001.003007/2013-10 Voto: 5024/2013 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 
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.

275.Processo:1.25.002.000236/2013-24 Voto: 5025/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Eventual  crime  de  lesão  corporal  (CP,  art.  129)  ou  tortura  (Lei  nº 

9.455/1997),  praticado  por  agentes  penitenciários  estaduais  contra  preso  federal  .  Revisão  de  declínio 
(Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  O  detento  encontra-se  recolhido  em  estabelecimento  sujeito  à 
administração estadual. A atribuição para fiscalização do estabelecimento prisional, como forma de prevenção 
de condutas abusivas ou outros possíveis ilícitos, é do Ministério Público Estadual. Inexistência 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.

276.Processo:1.33.005.000050/2012-92 Voto: 5026/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Eventual  crime  de  lesão  corporal  (CP,  art.  129)  praticado  por  policiais 

57



federais durante cumprimento de mandado de prisão de réu foragido. Revisão de declínio (Enunciado nº 
32 -  2ª CCR/MPF).  Diligências.  Constatado que o ato de prisão decorreu de flagrante realizado por 
policiais militares, pela prática dos delitos de moeda falsa e uso de documento falso, limitando-se os 
policiais  federais  a  promoverem  o  interrogatório,  a  oitiva  das  testemunhas,  a  lavratura  do  auto  e 
comunicação da prisão em flagrante ao Juízo Federal. Conclusão de que as lesões constatadas foram 
provocadas  dentro  do  Presídio,  sujeito  à  administração  estadual.  A atribuição  para  fiscalização  do 
estabelecimento prisional, como forma de prevenção de condutas abusivas ou outros possíveis ilícitos, é 
do Ministério Público Estadual. Inexistência 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.

277.Processo:0381/2012-INQ Voto: 5027/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :eças de informação. Crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (CP, arts. 299 e 304) em 

desfavor de Junta Comercial (CP, arts. 297 e 304). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 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, 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.

278.Processo:1.30.009.000045/2013-32 Voto: 5029/2013 Origem: PRM SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de parcelamento irregular de solo urbano (Lei nº 6.766/79). Loteamentos e 

desmembramentos  irregulares  de  terras  em  município.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  –  2ª 
CCR/MPF). Inexistência de lesão em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, uma vez que 
os loteamentos e desmembramentos irregulares do solo urbano não foram em terras de propriedade da 
União, tampouco em área que se encontre no interior ou entorno de unidade de conservação federal. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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:1.15.000.001255/2013-34 Voto: 5031/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de noticia anônima para apurar a ocorrência de irregularidades 

cometidas por empresa farmacêutica. Eventuais crimes de exercício irregular da profissão (CP, art. 282) 
e contra as relações de consumo, decorrente da venda de medicamento com prazo de validade vencido 
(Lei n. 8.137/90, art. 7º, IX). 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 caracterização de crime contra as relações de consumo, de competência 
da Justiça Estadual.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para o 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.

280.Processo:1.15.000.001264/2013-25 Voto: 5128/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar suposto crime de atentado contra serviço de utilidade 

pública em lugar sujeito à administração militar, por militar transferido para a reserva em razão de ter sido 
eleito vereador. Distribuição de camisetas a supostas esposas de policiais militares, com o fim de que 
tentassem impedir  a saída dos policiais que iriam salvaguardar a integridade física e patrimonial  de 
torcedores e moradores no entorno de estádio de futebol, durante jogo envolvendo as duas maiores e 
rivais  torcidas do Estado.  Crime militar  em sentido impróprio,  previsto tanto  na legislação castrense 
(CPM, art. 287), quanto na legislação penal comum (CP, art. 265). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 
2ª CCR). O contexto em que se deram os fatos exigem o reconhecimento da competência da Justiça 
Militar para processar e julgar eventual ação penal, nos termos do art. 9º, inc. III, “a”, do Código Penal  
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Militar. Precedentes do STF (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). Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Militar.

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:1.30.005.000190/2013-53 Voto: 5144/2013 Origem: PRM – NITERÓI / RJ
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 tentativa de estelionato (CP, art. 171 c/c art. 14, II). Relato do recebimento de mensagem eletrônica 
encaminhada em nome de Cartório de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, informando o registro e 
protesto de documento em nome de empresa privada, com emissão de boleto para quitação da “dívida”. 
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.

282.Processo:1.30.017.000431/2013-25 Voto: 5126/2013 Origem: PRM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia veiculada pelo sistema 'digi-denúncia', relatando a 

utilização de expediente fraudulento com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio (CP, art. 171,  
caput).  “Farsa  em  adoção  de  animais  pela  internet”.  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.

283.Processo:1.30.017.000417/2013-21 Voto: 5129/2013 Origem: PRM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir  de notícia anônima veiculada pelo sistema 'digi-denúncia',  

noticiando a realização de operação do Batalhão de Choque da Polícia Militar em quatro comunidades 
cariocas,  que  culminaram na apreensão de armas,  entorpecentes e cartões de crédito.  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.

284.Processo:1.34.001.003008/2013-15 Voto: 5131/2013 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 

eventual prática de estelionato (CP, art. 171, caput). Informa o noticiante a utilização indevida dos dados 
pessoais de sua genitora para a realização de compras realizadas pela internet.  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.

285.Processo:1.30.017.000418/2013-76 Voto: 5132/2013 Origem: PRM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de roubo perpetrando em desfavor de pároco de Igreja Católica (CP, art. 

157). 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.
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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:1.25.009.000004/2013-14 Voto: 5133/2013 Origem: PRM UMUARAMA/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual crime ambiental (Lei nº 9.605/98). 

Relatórios  de  vistorias  realizadas  pela  INCRA em  nove  imóveis  rurais,  de  propriedade  particular, 
apontando a ocorrência de eventuais danos ambientais.  Revisão de declínio (LC 75/93, art.  62, IV).  
Possíveis  danos ocorridos em área que não integra o patrimônio da União ou de qualquer de suas 
entidades autárquicas,  fundacionais ou empresas públicas (CF, art.  109, IV).  Ausência de elementos 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para atuar no feito. 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.

287.Processo:1.17.000.000992/2013-45 Voto: 5134/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Peças de informação. Crime ambiental (art. 32 da Lei 9.605/98). Praticar maus tratos e mutilação em 

animais  domésticos  (galo).  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.

288.Processo:1.26.000.000839/2013-17 Voto: 5135/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  Informação.  Eventual  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Apropriação  de  precatório 

judicial,  depositado em conta bancária de titularidade do irmão da titular  do crédito.  Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). 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.

289.Processo:2009.33.00.002758-2 Voto: 5136/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Policial. Eventual crime de estelionato contra a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção da 

Bahia, e sua respectiva Caixa de Assistência dos Advogados (CAAB) (CP, art. 171, caput). 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.

290.Processo:1.33.000.001462/2013-71 Voto: 5137/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (CP, art.  289, § 1º).  Introdução em circulação de sete 

cédulas falsas de cem dólares cada. Notas recebidas por estabelecimento comercial, como pagamento 
da venda de mercadorias a consumidores estrangeiros. Apresentação livre e espontânea à autoridade 
policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Conclusão do exame pericial no sentido 
de  que  as  cédulas  são  inautênticas,  podendo  enganar  pessoas  pouco  observadoras  ou 
desconhecedoras  das  características  de segurança  existentes  nas  cédulas  verdadeiras.  Análise  das 
imagens  gravadas  por  sistema  de  vigilância  de  estabelecimento  próximo  não  apontou  elementos  que 
viabilizassem a identificação da autoria delitiva. Impossibilidade de se realizar diligências aptas a identificar a 
autoria delitiva. Ausência de justa causa para continuidade da apuração. Necessidade de comunicação do 
fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o  Departamento  do  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil 
(MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento.

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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HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
291.Processo:1.30.006.000033/2013-38 Voto: 4485 /2013 Origem: PRM NOVA FRIBURGO / RJ

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  ante  notícia  anônima  relatando  que  determinada 

entidade sem fins lucrativos, através de sua administradora, estaria desviando verbas provenientes do 
aluguel do espaço social  da entidade, bem como deixando de recolher tributos e contribuições dos 
funcionários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF) e de arquivamento (LC n. 75/93, art.  
62, IV). Diligências junto a Receita Federal não constataram valores significativos de divergência entre 
valores devidos declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência (GFIP) e  
àqueles  efetivamente  recolhidos  em  Guias  da  Previdência  Social  (GPF).  Ausência  de  indícios  de 
materialidade dos crimes de apropriação indébita e sonegação previdenciárias (CP, arts. 168-A, §1º, inc.  
I  e  337-A),  cujas  ocorrências,  ademais,  dependem  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário. 
Homologação do arquivamento. Quanto a notícia de eventual desvio de verbas oriundas de aluguel do 
espaço social da entidade, inexistem elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas (CF, art. 109, IV), uma vez constatada a 
inexistência de repasse de verbas públicas federais à entidade filantrópica. 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.

292.Processo:1.24.000.000087/2013-51 Voto: 5122/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  ante  notícia  anônima  relatando  eventual  fraude  na 

realização de matrimônio com fins meramente previdenciário, bem como irregularidades em processo de 
adoção de menor impúbere, para constituição de família, como meio de conferir à adotada e à nubente,  
a qualidade de dependentes para posterior obtenção de pensão previdenciária. Revisão de arquivamento 
(LC n. 75/93, art. 62, IV) e declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). Informação do Núcleo Estadual do 
Ministério da Saúde revelam a concessão de pensão vitalícia à nubente e a filha adotada pelo casal.  
Verificado a não consumação do casamento. Registre-se que a diferença etária não comprova, por si só, 
simulação da vontade de constituição de vida em comum. Fato típico não evidenciado. Homologação do 
arquivamento.  Irregularidades no processo de adoção.  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.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
293.Processo:1.22.002.000131/2013-87 Voto: 4284/2013 Origem: PRM – UBERABA / MG

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual crime ambiental (Lei n. 9.605/98). O investigado 

foi abordado quando realizava pesca amadora no entorno do Reservatório da UHE de Igarapava/MG, 
sem a necessária licença do órgão ambiental competente, no período da piracema (1º de novembro a 28 
de fevereiro). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se do auto de infração que a 
conduta investigada se restringiu à pesca amadora desembarcada, com uso de equipamentos permitidos 
(caniço simples e molinete), conforme Portaria/IBAMA n. 04, de 49/03/2009, que estabelece normas de pesca 
para o período da piracema (arts. 2º e 3º). Assim, não obstante a ausência de licença para a pesca amadora,  
a conduta corresponde a mera infração administrativa, uma vez que não houve a utilização de petrechos 
proibidos. 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.

294.Processo:1.14.010.000039/2013-90 Voto:4694/2013 Origem: PRM – EUNÁPOLIS / BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  para  apurar  a  ocorrência  de  irregularidade  atribuída  a  servidor 

ocupante de cargo público em comissão na Fundação Nacional do Índio (FUNAI). O Tribunal de Contas 
da União constatou a omissão na prestação de contas da FUNAI, que à época dos fatos estava sob a 
administração de referido servidor, em relação a valores decorrentes da conta 'suprimento de fundos' nº 
031/1999  e  134/1999.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  A simples  omissão  na 
prestação de contas praticadas por servidor público, isoladamente, não constitui crime. Inexistência de 
indícios  de  desvio  de  finalidade  ou  apropriação  indevida  de  dinheiro  público.  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 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

295.Processo:1.24.001.000057/2013-34 Voto:4301/2013 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE / PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  remessa  pela  autoridade  policial  de  cópias  de 

representação oriunda da ANATEL, noticiando o exercício de serviço de comunicação multimídia – SCM, 
mediante  o  uso  de  'equipamento  de  radiocomunicação  de  radiação  restrita  (Resolução  ANATEL n.  
506/2008, art. 2º, VII) sem a necessária autorização da agência reguladora. Eventual crime previsto no 
art. 183 da Lei n. 9.472/97. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Auto de Infração da 
Anatel constatando que os serviços de comunicação multimídia foram realizados “dentro dos limites de 
radiação restrita”. O uso de radiofrequência por meio de equipamentos de radiação restrita (potência 
inferior a 400 miliwatts – máximo estabelecido para equipamentos sem necessidade de licenciamento 
em cidades com mais de 500.000 habitantes – art. 39, §2º, da Resolução ANATEL n. 506/2008) definidos 
pela ANATEL não depende de outorga (Lei n. 9.472/97, art. 163, §2º, inc. I). O crime do art. 183 da Lei n.  
9.472/97  somente  se  materializa  nas  hipóteses  em que as  atividades  de telecomunicação  (uso  de 
radiofrequência ou exploração de satélite) ocorrem sem a exigida concessão, permissão ou autorização 
do órgão competente. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento com 
ciência ao grupo de trabalho de comunicação da PFDC.

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

296.Processo:1.23.000.000966/2012-39 Voto:4283/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual irregularidade na conduta perpetrada por autor 

em ação de execução, que teria quedado-se inerte após ter sido intimado para apresentar todas as vias  
de alvará de levantamento que estavam em seu poder e no aporte de R$32,00; ou manifestar interesse  
na expedição de novo alvará. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constata-se que em 
razão da inércia do exequente em atender ao sugerido pelo magistrado, este concluiu pela renúncia 
tácita aos valores remanescentes, conforme decisão judicial cuja cópia consta dos autos. Ausência de 
indícios de materialidade delitiva, sobretudo considerando que magistrado determinou a devolução dos 
valores à parte executada. 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.

297.Processo:1.33.000.001116/2013-92 Voto:4700/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual crime de estelionato contra entidade de direito 

público (INSS), atribuído a pessoa que, em abordagem da Polícia Rodoviária Federal, foi apanhada com 
documentos supostamente falsificados para fins de obtenção indevida de benefício previdenciário (CP, 
art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas pela Polícia 
Federal perante os profissionais de medicina responsáveis pela emissão dos documentos supostamente 
falsificados  (declarações  e  atestados  médicos).  Contatado  que  os  documentos  eram  verdadeiros. 
Informação do INSS no sentido de que os benefícios do investigado foram concedidos regularmente. 
Ausência de indícios de materialidade 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.

298.Processo:1.17.000.001348/2012-11 Voto:4303/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar eventual crime de falsidade ideológica (CP, 

art. 299) atribuído a servidor requisitado para exercer cargo em comissão na Justiça Eleitoral, mediante a 
suposta  declaração  falsa  de  que  não  se  encontrava  filiado  a  partido  político,  afastando,  portanto, 
impedimento constante do art. 366 do Código Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Consta dos autos que a declaração à Justiça Eleitoral de inexistência de filiação partidária ocorreu 
em 1º de fevereiro de 2012, e que o investigado formulou o pedido de desligamento ao partido político  
em 24 de janeiro desse mesmo ano. Assim, constata-se a inexistência de indícios de materialidade 
delitiva. Ausência de justa causa. 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.

299.Processo:1.00.000.006234/2013-38 Voto:4285/2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  representação  formulada  por  particular,  para  apurar  

eventual irregularidade consistente no exercício, por dois advogados, da atividade de peritos oficiais ou 
assistentes nomeados por juiz trabalhista, em suposta contrariedade ao que dispõe o Estatuto da OAB. 
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Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de indícios  de  materialidade delitiva. 
Conduta que pode repercutir nas a esferas civil e administrativa. Notícia de envio da representação ao 
Ofício do Patrimônio Público, na PR/MG. 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.

300.Processo:1.31.000.000537/2013-71 Voto: 4698/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir denúncia anônima veiculada por e-mail para apurar eventual 

irregularidade atribuída a agente da Polícia Rodoviária Federal, consistente na exigência de propina de 
pessoas que são abordadas em barreiras policiais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).  
Relata o noticiante que nunca foi abordado pelo agente de polícia e que ficou sabendo dos fatos a partir 
de relatos de possíveis vítimas. Verifica-se que o noticiante não trouxe qualquer dado concreto sobre a  
ocorrência dos crimes nem indicação de pessoas que teriam sido abordadas pelo policial. Ausência de 
elementos mínimos de informação que possibilitem a continuidade da persecução penal. Denúncia vaga 
e genérica.  Ausência de justa causa para a persecução penal.  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.

301.Processo:1.30.001.006398/2012-35 Voto:4286/2013 Origem: PRR2
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir do sistema 'denúncia on-line' anônima para apurar eventual 

irregularidade atribuída a Secretário de Estado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  
Ausência de elementos mínimos de informação que possibilitem a continuidade da persecução penal.  
Denúncia  vaga  e  genérica.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  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.

302.Processo:1.30.019.000071/2012-61 Voto: 4571/2013 Origem: PRM – TERESÓPOLIS / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual crime de exploração de jogos de azar mediante o 

uso de máquinas caça-niqueis. Eventual crime de contrabando (CP, art. 334, §1º, 'c') e contravenção 
penal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Ausência  de  elementos  de 
informação capazes de permitir a identificação da autoria. 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.

303.Processo:JF/FS/BA-2007.33.04.019272-4-INQ Voto:4573/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito  Policial.  Crime de estelionato (CP, art.  171).  Apresentação de cheque falsificado perante a 

Caixa Econômica, com a consequente compensação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 
IV). Diligências consistentes na oitiva dos gerentes das instituições financeiras envolvidas e dos titulares 
das contas bancárias. Inexistência de elementos que possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência 
de justa causa para o prosseguimento do feito. 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.

304.Processo:1.16.000.001345/2013-98 Voto:4570/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de moeda falsa (CP, art. 289). O investigado apresentou uma nota falsa de 

R$50,00, como forma de pagamento junto ao comércio. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 
IV). Diligências. Inexistência de elementos que possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de justa 
causa  para o  prosseguimento do  feito.  A PR/DF deve  comunicar  o  fato  à  Coordenadoria  Geral  de 
Fiscalização Fazendária da Polícia Federal, que institui base de dados sobre moeda falsa, remetendo a 
moeda falsificada. 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.

305.Processo:1.17.000.000618/2013-40 Voto: 4572/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de desacato (CP, art. 331). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,  

IV). Existência de inquérito policial em que se apuram os mesmos fatos. Aplicação do princípio ne bis in 
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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.

306.Processo:1.13.000.000041/2009-39 Voto:4699/2013 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 40). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,  

art. 62, IV). Constata-se que os fatos são objeto de ação penal (0015490-17.2011.4.01.3200). 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.

307.Processo:1.28.200.000046/2009-82 Voto:4287/2013 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito civil público. Crime de estelionato contra entidade de direito Público (CP, art. 171, §3º). Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial 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.

308.Processo:1.35.000.000677/2013-08 Voto:4282/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  de  falsificação  de  documento  público  (CP,  art.  299).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial 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.

309.Processo:1.28.000.001803/2012-97 Voto:4278/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  de  roubo  contra  agência  dos  correios  (CP,  art.  157).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial 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.

310.Processo:1.00.000.012833/2012-18 Voto:4697/2013 Origem: PR/MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Revisão de 

arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Existência de procedimento (PI n. 1.20.000.000915/2012-19) 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.

311. Processo:1.04.004.000170/2011-11 Voto: 4280/2013 Origem: PRR4
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo. Crime de responsabilidade de prefeito municipal (Decreto-Lei n. 201/67, 

art.  1º,  inc. III).  Possíveis irregularidades na execução de convênio celebrado entre o Ministério das 
Cidades e município do Estado do Rio Grande do Sul. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,  
IV). Execução do objeto. Prestação de contas aprovadas. Ausência de indícios de materialidade 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.

312.Processo:1.16.000.001103/2013-02 Voto: 4276/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de plágio (CP, art. 184), constatado quando da apresentação, em instituição 

federal de ensino superior, de dissertação de mestrado que continha cópias de textos de outros autores, 
sem a devida referência bibliográfica. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). De acordo com 
a doutrina, o sujeito passivo deste crime é o autor da obra intelectual ou o titular do direito sobre a 
produção  intelectual  de  outrem,  bem  como  seus  herdeiros  e  sucessores.  Crime  que  se  processa 
mediante queixa, nos termos do art. 186, inc. I, do Código Penal. 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.
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313.Processo:1.24.001.000069/2013-69 Voto:4281/2013 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE / PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação.  Eventual  Crime  de  desobediência  (art.  330  do  CP).  Prefeito  municipal.  

Descumprimento de ordem judicial para apresentar documentação necessária à instrução processual 
judicial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Previsão  de  multa  pelo  eventual 
descumprimento.  Não  configura  crime  de  desobediência  o  comportamento  da  pessoa  que  deixa  de 
descumprir ordem judicial, quando se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de 
a compelir ao cumprimento da ordem. Precedente do STF (HC 88572, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, 
Segunda Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 08-09-2006). 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.

314.Processo:1.30.001.002435/2013-17 Voto:4277/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS), mediante saques 

irregulares de benefício previdenciário durante os 5 meses seguintes ao óbito do titular,  ocorrido em 
15/08/2001 (CP, art. 171, §3º). 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 
(2001), 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.

315.Processo:1.29.015.000147/2013-90 Voto:4695/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA / RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS (CP, art. 171, § 3º). A conduta teria consistido no recebimento indevido de 2 (duas) parcelas de 
benefício previdenciário referente às competências dos meses 8/2011 e 9/2011, após o falecimento do 
beneficiário, ocorrido em 19/08/2011, ocasionando, em tese, um prejuízo no aporte de R$1.233,11 (um 
mil e duzentos e trinta e três reais e onze centavos). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc.  
IV). No caso dos autos, quase 60% do valor sacado para a competência de 8/2011 eram realmente 
devidos, pois o óbito ocorreu em 19/08/2011, quase no final do primeiro período aquisitivo do benefício.  
Quanto ao restante do valor, registre-se a notoriedade de que o falecimento de qualquer pessoa exige a 
realização  de despesas com o funeral,  bem como a  quitação de  dívidas,  por  mínimas que sejam, 
deixadas pelo de cujus, especialmente quando humilde a sua origem, situações que, no caso dos autos, 
evidenciam  a  inexistência  de  dolo.  Ausência  de  justa  causa  para  prosseguir  na  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.

316.Processo:1.30.001.004931/2012-24 Voto:4696/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito  policial.  Crime  de  estelionato  contra  entidade  de  direito  público  federal  (CP,  art.  171,  §3º). 

Recebimento  indevido  de benefício  previdenciário  nas  competências  de 12/1996 a 11/1997.  Revisão  de 
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos há mais de 12 (doze) anos. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, 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.

317.Processo:DPF/AGA/TO-00268/2013-INQ Voto:4701/2013 Origem: PRM - ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito policial. Crime de estelionato contra entidade de direito público federal (INSS), previsto no art. 

171,  §3º,  do Código Penal.  Recebimento indevido de benefício  previdenciário  nas competências de 
06/1994 a 11/1994. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos há mais de 12 
(doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 
107, 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.

318.Processo:DPF/URA-00100/2012-INQ Voto: 4236/2013 Origem: PRM UBERABA/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (CP, art.  289, § 1º).  Introdução em circulação de uma 
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cédula falsa de vinte reais. Nota recebida por frentista de posto de combustível como pagamento por 
abastecimento de veículo. O cliente que repassou a nota evadiu-se do local sem que fosse identificado. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Conclusão do exame pericial no sentido de que a  
cédula  é  inautêntica,  podendo  enganar  pessoas  pouco  observadoras  ou  desconhecedoras  das 
características  de  segurança  existentes  nas  cédulas  verdadeiras.  Inexistência  de  elementos  que 
possibilitem  identificar  a  autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito. 
Necessidade  de  comunicação  do  fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o  Departamento  do  Meio 
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. 
Homologação de arquivamento.

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

319.Processo:1.17.002.000048/2009-91 Voto: 4478/2013 Origem: PRM – COLATINA / ES 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Crimes  de  sonegação  (CP,  art.  337-A)  e  apropriação  indébita 

previdenciárias (CP, art. 168-A). 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.

320.Processo:1.28.200.000104/2010-10 Voto: 4410/2013 Origem: PRM – CAICÓ / RN 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :MATÉRIA: Inquérito civil público instaurado com o fim de apurar a ocorrência de acumulação irregular de 

cargos, por profissionais da saúde vinculados à execução do programa denominado Saúde da Família.  
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ilícito administrativo. Auditoria do DENAUS/RN concluiu 
que não foi detectada irregularidades pertinentes à acumulação indevida de cargos por profissionais da 
saúde, vinculado ao referido Programa. Constatado o exercício cumulativo do mandato de vereadora por 
odontóloga vinculada ao Programa, com compatibilidade de horários, em conformidade com o disposto 
no art. 38, III, da Constituição Federal. Homologação do arquivamento pela 5ª CCR, no âmbito de suas 
atribuições. 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.

321.Processo:1.34.001.001963/2013-18 Voto: 4411/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Falsificação de documento particular e uso de documento falso (CP, art. 298 c/c  

art.  304).  Apresentação  de  atestado  médico  ideologicamente  falso  para  justificar  a  ausência,  em 
farmácia/drogaria,  do  técnico  responsável  inscrito  no  Conselho  Regional  de  Farmácia,  durante 
fiscalização perpetrada pela autarquia, com o intuito de evitar a autuação do estabelecimento, bem como 
a instauração de processo ético disciplinar.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos 
noticiados  objeto  do  Termo  Circunstanciado  nº  0004319-87.2011.4.03.6181  (Inquérito  Policial  nº 
3000.2010.002979-0). 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.

322.Processo:1.20.000.000469/2013-23 Voto: 4412 /2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : : Peças de Informação. Transporte de madeira in natura (toras) sem licença válida outorgada pela 

autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos noticiados objeto do 
Procedimento Administrativo nº 1.20.000.000047/2010-95. 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.

323.Processo:1.15.000.002354/2012-52 Voto: 4414/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  abuso  de  autoridade  (Lei  nº  4.898/65), 

perpetrado, em tese, por policiais rodoviários federais, durante abordagem para fiscalização de peso de 
veículo e aferição de cargas. Notícia de que transportadores seriam coagidos a deslocar seus veículos, 
em razão de suspeita de excesso de peso, para aferição da carga transportada em balança situada em  
Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado, não vistoriada pelo INMETRO, uma vez que a PRF 
não  dispõe  de  equipamentos  de  pesagem  adequados,  resultando  em  deslocamento  de  distância 
significativa e prejuízo operacional, bem como a realização da pesagem dos veículos sem a presença do 
representante legal das empresas. Atentado contra a liberdade de locomoção e ao exercício profissional 
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(Lei nº 4.898/65, art.  3º,  alíneas  “a” e  “j”).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Atos 
praticados por policiais rodoviários federais no exercício da função. Atribuição da PRF para o exercício 
de atividades de fiscalização das rodovias  federais,  não sendo a fiscalização do excesso  de carga 
atribuição exclusiva do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (Resolução nº 271/08 
do CONTRAN). É inerente ao exercício do poder de polícia administrativa a determinação, pelos Policiais 
Rodoviários Federais, às empresas transportadoras, para que pesem seus veículos,  sendo devida a 
aplicação  das  respectivas  sanções no caso  de descumprimento  da legislação.  Auto  executoriedade 
(desnecessidade  de  autorização  judicial)  e  coercibilidade  (uso  da  autoridade  pública  no  caso  de 
resistência)  inerentes  ao  Poder  de  Polícia.  Constatado  que  as  balanças  da Secretaria  da  Fazenda 
utilizadas  pela  PRF  são,  anualmente,  aferidas  pelo  INMETRO,  conforme  especificado  no  campo 
“observações” dos respectivos autos de infração. Ausência de elementos indicativos da ocorrência de 
prática delituosa. 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.

324.Processo:1.00.000.016166/2011-53 Voto: 3945/2013 Origem: PRM – SINOP / MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  ESGOTAMENTO  DO 

OBJETO. RECURSO DA PARTE INTERESSADA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1.  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  representação  formulada  por 
particulares para acompanhar o andamento de peça de informação (2009.36.03.002523-0) instaurada 
para apurar a eventual responsabilidade de militar que ficou responsável pela guarda de equipamentos 
do Jato Legacy N600XL, aeronave que se chocou com o Boeing modelo 737-800, voo número 1907, em 
29 de setembro de 2006, resultando na morte 154 pessoas.
2. Referido militar teria entregue indevidamente os equipamentos do Legacy à empresa fabricante, antes 
do encerramento das investigações judiciais.
3.  A  Procuradora  da  República  oficiante  nos  presentes  autos  promoveu  o  arquivamento,  por 
esgotamento do objeto, ao fundamento de que, nos autos das peças de informações instauradas para 
apurar a responsabilidade do militar (2009.36.03.002523-0), ofertou-se promoção de arquivamento na 
esfera judicial, por ausência de indícios de tipicidade criminal e infração administrativa.
4.  Os  familiares  das  vítimas  e  ora  representantes  discordaram  da  promoção  de  arquivamento  do 
presente procedimento administrativo.
5.  A  análise  dos  autos  denota  que  o  presente  procedimento  foi  instaurado  para  acompanhar  o 
andamento  das  peças  de  informação  judicializada  de  n.  2009.36.03.002523-0,  o  que,  de  pronto,  
evidencia o seu caráter anômalo. Esgotamento do objeto.
6. 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.

325.Processo:1.27.001.000052/2013-08 Voto: 4415/2013 Origem: PRM – PICOS/PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Representação formulada por particular, noticiando que terceiros, em conluio com 

advogado, efetuaram saque de valores devidos a noticiante, reconhecidos em ação previdenciária, em 
agência da Caixa Econômica Federal situada em Brasília/DF. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  
62,  IV).  Diligências.  Ação  Previdenciária  promovida  sem  patrocínio  de  advogado.  Constatado  o 
levantamento de R$ 9.856,80, efetuado na Agência da Caixa Econômica Federal de Picos/PI, no TRF da 
1ª Região, onde são depositados os valores relativos a precatórios e Requisição de Pequenos Valores –  
RPV's, da jurisdição da 1ª Região. Não constatada a ocorrência de saque efetuado em agência da CEF 
localizada em Brasília, nos termos noticiados. Inexistência de indícios da atuação ilícita de advogado, que 
nem sequer foi constituído pela noticiante, nem tampouco de servidores e/ou estagiários da Justiça Federal  
local. Denúncia vaga e imprecisa. Ausência de suporte probatório mínimo. Não constatação de elementos de 
informação necessários à deflagração de 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.

326.Processo:1.30.009.000150/2013-71 Voto: 4416/2013 Origem: PRM SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar a prática de eventual crime ambiental (Lei nº 9605/98). 

Explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização do órgão gestor 
da  unidade  (Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da  Biodiversidade  –  ICMbio).  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a 
imposição de multa  ao infrator.  Não enquadramento em qualquer tipo penal.  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.
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327.Processo:1.30.006.000110/2013-50 Voto: 4417/2013 Origem: PRM – NOVA FRIBURGO / RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), mediante saque irregular 

de benefício previdenciário no mês seguintes ao óbito da titular, ocorrido em 14/07/2001. 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 da segurada. Tais circunstâncias, 
aliadas ao considerável tempo transcorrido desde a prática dos fatos (2001), impossibilitam a realização 
de outras diligências aptas a identificar o responsável pelo saque indevido. 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.

328.Processo:1.18.000.000612/2010-92 Voto: 4418 /2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : : Inquérito Civil Público. Ex-secretário de saúde. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da 

estabelecida em lei (CP, art. 315). Aplicação de verbas públicas federais, destinadas à execução dos 
programas: de Assistência Farmacêutica Básica, de Controle da Tuberculose, de Saúde da Família e 
custeio das Ações Estratégicas MS (FAEC), em finalidade diversa da prevista. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62 - IV). Constatado que os fatos ocorreram entre os anos de 2002 a 2005. Pena máxima 
de detenção de 3 (três) meses.  Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. VI), já que 
decorridos  mais  de  02  (dois)  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.

329.Processo:1.30.001.002306/2013-29 Voto: 4420 /2013 Origem: PR/RJ
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 nos meses de março e abril 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.

330.Processo:1.30.001.002661/2013-06 Voto: 4422 /2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Expediente instaurado a partir  de representação formulada pelo sistema “digi-

denúncia”,  noticiando  a  divulgação  de  imagens  de  conteúdo  pornográfico  envolvendo  menores, 
supostamente compartilhada por  usuários em site  de relacionamento (facebook)  (art.  240 e 241 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,  
IV). Consulta ao endereço eletrônico indicado revela a postagem de um vídeo de garotas dançando funk, 
não sendo divulgadas imagens, vídeos ou qualquer outro registro que contenha cena de sexo explícito 
ou pornográfica envolvendo criança/adolescente. Atipicidade. 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.

331.Processo:1.11.000.001540/2010-51 Voto: 4423/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Relator p/ 
acórdão

:Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen Voto: 79/2013

Ementa :VOTO-VENCEDOR. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEIS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ARTS. 168-A E 337-A DO 
CP).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  INEXISTÊNCIA DE  CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DO 
ART. 337-A DO CP E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL QUANTO AO CRIME DO ART. 168-A DO CP.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possíveis crimes de apropriação indébita 
previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (arts. 168-A e 337-A do CP).
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 de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, do CP) possui natureza material. 
Dessa forma, a inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários impõe o arquivamento do 

68



feito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
4.  Já  o  crime do artigo 168-A do CP é formal  e  não depende da constituição  definitiva  do crédito  
tributário,  não  se  exigindo  o  esgotamento  da  via  administrativa  para  a  propositura  da  ação  penal. 
Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 30/05/2011, Publicação DJe-
106 DIVULG 02/06/2011 PUBLIC 03/06/2011).
5. Homologação do arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 
337-A do CP) e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao 
crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP).

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

332.Processo:1.11.000.000504/2013-13 Voto: 4424 /2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instaurada para apurar suposta prática de Crime contra a ordem tributária (Lei 

8.137/90) por Cartório de Notas, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Pessoa Jurídica e Protesto.  
Omissão do selo de autenticidade dos emolumentos nas notificações eletrônicas extrajudiciais, de forma 
a lesionar o erário em razão do não recolhimentos da Taxa dos Serviços Notariais e de Registros – 
TSNR. Revisão de arquivamento ( LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Corregedoria Geral de Justiça,  
analisando o caso, decidiu pela inexistência de infração disciplinar por parte do delegatário do Cartório, 
em virtude da conduta investigada encontrar-se amparada na Resolução nº 01/2008, do Fundo Especial 
para o Registro  Civil  –  FERC. Delito  de natureza material,  cuja  consumação depende de resultado 
naturalístico, qual seja, da supressão ou redução do tributo devido, o que somente será possível após o 
término do procedimento administrativo fiscal, com a constituição definitiva do crédito tributário, condição 
objetiva de punibilidade. Falta de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Materialidade 
da conduta ainda não configurada. 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.

333.Processo:1.30.001.002515/2012-91 Voto: 4426 /2013 Origem: OPR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de racismo, previsto no art. 20 da Lei n. 7.716/89, 

mediante publicação de livro com conteúdo homofóbico. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV).  Diligências.  Analisado  o  conteúdo  do  exemplar  da  obra  em questão,  concluiu  a  representante 
ministerial pela inexistência de qualquer tipo de incitação de ódio ou discriminação aos homossexuais. 
Constatada, pela leitura, a abordagem pelo autor de outras questões morais e de fundo religioso, tais 
como: aborto, eutanásia, divórcio, a defesa à família tradicional, sistema judiciário e questões partidárias, 
posições divergentes entre as várias igrejas protestantes, questões educacionais nos Estados Unidos, o 
movimento feminista a dentre as quais, o autor inclui o homossexualismo. Consignou-se que o autor  
“entende que a homossexualidade não é inata, mas aprendida, razão pela qual a pessoa poderia deixar 
esse tipo de comportamento sexual (fls. 248/249). Nesse diapasão, também menciona algumas práticas 
sexuais consideradas pervertidas como incesto, pedofilia, necrofilia e outras, o que demonstra que o foco 
não é criticar apenas o homossexualismo.” Não se vislumbra, na hipótese, o dolo de praticar preconceito 
ou  discriminação.  Verifica-se  a  aposição  de  opiniões  críticas,  mas  dentro  da  margem  de  liberdade 
constitucional  de  expressão  sem,  contudo,  caracterizar  algum  crime,  em  conformidade  com  a 
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  segundo  a  qual  “A  tipificação  de  manifestações 
discriminatórias, como racismo, há de se fazer com base em um juízo de proporcionalidade. O próprio 
caráter aberto – diria inevitavelmente aberto – do tipo, na espécie, e a tensão dialética que se coloca em 
face da liberdade de expressão impõem a aplicação do princípio  da proporcionalidade” (STF – HC 
82424). Não se vislumbra, na hipótese, a intenção de ofender, indeterminadamente, uma raça, cor, etnia, 
religião  ou  procedência  nacional.  Ausência  de  dolo  específico.  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.

334.Processo :1.20.000.001305/2012-32 Voto: 4427 /2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Relator p/ 
acórdão

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen Voto: 5584/2013

Ementa :VOTO-VENCEDOR. PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEIS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ARTS. 168-A E 337-A DO 
CP).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  N°  75/93,  ART.  62,  IV).  INEXISTÊNCIA DE  CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO EM RELAÇÃO AO CRIME DO 
ART. 337-A DO CP E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO 
PENAL QUANTO AO CRIME DO ART. 168-A DO CP.
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1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possíveis crimes de apropriação indébita 
previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária (arts. 168-A e 337-A do CP).
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 de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, do CP) possui natureza material. 
Dessa forma, a inexistência de constituição definitiva dos créditos tributários impõe o arquivamento do 
feito. Súmula Vinculante nº 24 do STF.
4.  Já  o  crime do artigo 168-A do CP é formal  e  não depende da constituição  definitiva  do crédito  
tributário,  não  se  exigindo  o  esgotamento  da  via  administrativa  para  a  propositura  da  ação  penal. 
Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Julgamento: 30/05/2011, Publicação DJe-
106 DIVULG 02/06/2011 PUBLIC 03/06/2011).
5. Homologação do arquivamento em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 
337-A do CP) e designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal quanto ao 
crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP).

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

335.Processo:1.15.003.000032/2011-68 Voto: 4428 /2013 Origem: PRM – CRATEÚS/TAUÁ / CE 
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, inciso III). Aplicação indevida de recursos federais repassados a município em razão de 
convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, destinados à execução de sistema de 
esgotamento sanitário. Execução de obra diversa da prevista no projeto e plano de trabalho do convênio. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta do ex-gestor verificada em 1998. 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.

336.Processo:1.30.002.000049/2013-81 Voto: 4429/2013 Origem: PRM – GOYTACAZES/ PAU DOS FERROS/RN
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, incisos III e VII). Possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais repassados 
a município em razão de convênio firmado com o extinto Ministério da Previdência e Assistência Social,  
para execução de programa de assistência integral à criança e ao adolescente, denominado Sentinela.  
Descumprimento do dever de prestar  contas.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Conduta do ex-gestor verificada em 2002. 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.

337.Processo:1.30.001.002491/2013-51 Voto: 4430/2013 Origem: PR/RJ
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 os meses de janeiro a novembro de 
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 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.

338.Processo:JF/CXS/MA-2009.37.02.000216-0-INQ Voto: 4433/2013 Origem: PRM CAXIAS / MA 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato praticado contra entidade de direito público (Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS) (CP, art. 171, § 3º), mediante uso de documento falso (certidão de 
tempo  de  serviço),  para  fins  de  habilitação  em  processo  de  aposentadoria  por  idade  de  segurado 
especial  da  Previdência  Social  (trabalhador  rural).  Constatada  a  existência  de  registro  no  Cadastro 
Nacional de Informações Sociais -  CNIS, de vínculo laboral omitido pela investigada, no período de 
03/03/1985 a 31/12/2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Diligências.  Verificado 
equívoco nas informações prestadas pelo empregador ao CNIS. Retificação das informações contantes 
do banco de dados corporativo do INSS. Ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa 
para prosseguir na persecução penal. Homologação do arquivamento. 
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

339.Processo:1.10.000.000201/2013-38 Voto: 4434/2013 Origem: PR/AC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar a prática de suposto crime ambiental previsto no art. 29, § 

1°, III, da Lei n° 9.605/98. (Lei nº 9605/98). Transportar espécimes da fauna silvestre sem autorização da 
autoridade competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos noticiados objeto do 
Termo Circunstanciado nº 2260-52.2013.4.01.300. 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.

340.Processo:1.20.000.000251/2002-16 Voto: 4631/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Civil Público. Conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo 

com  as  normas  ambientais,  para  as  atividades,  obras  ou  serviços  cuja  realização  depende de  ato 
autorizativo do Poder Público (Lei nº 9.605/98, art. 67). Termo de Responsabilidade e Preservação de 
Floresta  firmado  com  empresa  particular,  em  27/09/200,  com  reserva  legal  de  apenas  20%  da 
propriedade, quando deveria ter sido observado o percentual de 80%, conforme determinação contida no 
art. 16, da Lei nº 4.771/1965, com redação dada pela MP nº 1.956-54, de 21 de setembro de 2000. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta verificada no ano de 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.

341.Processo:1.34.030.000155/2012-05 Voto: 4647/2013 Origem: PRM – JALES / SP 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  patrocínio  infiel  (CP,  art.  355).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A reclamação do representante se restringia a onerosidade na 
fixação de honorários advocatícios, fixados em 50% do valor a ser recebido pelo cliente, que foram, 
posteriormente, renegociados. Juntada de novo contrato fixando os honorários em 30%. Não constatado 
prejuízo aos interesses do noticiante em decorrência de conduta praticada pelo advogado ou procurador, 
nos  termos  atestado  pelo  próprio  representante.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  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.

342.Processo: 1.31.000.000700/2012-14 Voto: 4657 /2013 Origem: PR/RO
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  saque  irregular  de  benefício  previdenciário  por  homônimo  do  requerente.  Revisão  de 
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação de que não se tratam de homônimos, 
embora parecidos os nomes. Constatado a existência de requerimentos de benefícios previdenciários 
diversos, formulados por cada um em localidades diversas, correspondentes às respectivas residências, 
cujo  deferimento/indeferimento  decorreu  da  análise  individualizada  do  enquadramento  ou  não  na 
legislação previdenciária. Ausência de constatação de fraude pela autarquia previdenciária. Ausência de 
indícios de materialidade delitiva. 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.

343.Processo:1.35.000.000738/2013-29 Voto: 4658/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Destruição de plantação de milho em área de propriedade de comunidade quilombola.  

Remessa  de  cópia  integral  dos  autos  dos  autos,  pelo  Parquet  Federal,  ao  Ministério  Público  Estadual. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para 
prosseguimento da persecução penal. Registre-se que a tutela ministerial dos quilombolas envolve a defesa 
dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos daquelas comunidades (LC n. 75/93, art. 6º, VII,  
'c'), não abrangendo questões relacionadas à esfera 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.

344.Processo:1.01.004.000508/2012-27 Voto: 4659/2013 Origem: PRR 1ª REGIÃO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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Ementa :Peças de Informação. Crimes de desobediência (CP, art. 330) e de sonegação ou inutilização de livro ou 
documento (CP, art. 314) atribuído a Prefeito Municipal, em virtude do desatendimento de notificação 
realizada pela Superintendência Regional do Trabalho no âmbito de fiscalização realizada nos municípios 
de Tocantins. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto descumprimento de ofício 
expedido  por  equipe  de  auditores  pela  Prefeitura  de Carmolândia/TO.  Expediente  que  representava 
apenas uma mera solicitação de cooperação com uma futura ação fiscal.  Pedido de informações e 
documentos - relativos à administração pública local - que não integram o rol de livros e documentos  
obrigatoriamente exigíveis  de empregadores.  Dados que podem ser  solicitados  como parte  de uma 
colaboração  administrativa,  mas  não  é  previsto  como  exigível  sob  as  penas  da  lei  por  nenhuma 
legislação. Condutas delitivas não caracterizadas. 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.

345.Processo:1.03.000.000157/2012-10 Voto: 4680/2013 Origem: PRM FRANCA / SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Crime  de  responsabilidade  de  Prefeito  (Decreto-lei  nº  201/67,  art.  1º). 

Expediente  instaurado  no  âmbito  do  Fórum  Nacional  para  Enfrentamento  da  Corrupção  de  Verbas 
Federais nos municípios, promovido pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, com base em Termo de 
Cooperação Técnica estabelecido entre o MPF e a CGU, que encaminhou ao Parquet federal cópia do 
Relatório  de Fiscalização nº 01604,  o qual  aponta irregularidades no município  de Jeriquara/SP,  no 
período compreendido entre 2009 a 2011. Suposta malversação de verbas públicas pelo gestor municipal 
de recursos repassados pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação, Saúde, Desenvolvimento 
Agrário,  Integração  Nacional,  Turismo,  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome e das  Cidades. 
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  1.  Constatou-se  que  procedimentos  licitatórios 
realizados  com  verbas  decorrentes  de  convênios  celebrados  com  o  Fundo  Nacional  para  o 
Desenvolvimento da Educação, não foram precedidos de pesquisa prévia de preços, evidenciando, em 
tese,  frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório (Lei  8.666/90,  art.  90).  Diligências. 
Verificado  que  os  recursos  destinados  ao  custeio  dos  referidos  procedimento  são  de  dotação 
orçamentária  da  Prefeitura,  encaminhou-se  cópia  dos  autos  à  Procuradoria  Geral  de  Justiça,  para 
apuração dos fatos. Homologação de arquivamento; 2. Recursos federais repassados ao município em 
razão de Convênio firmado com o Ministério da Saúde, para aquisição de ambulância. Aquisição de 
ambulância  “simples remoção”  em desacordo à especificação aprovada pela  Fundação Nacional  de 
Saúde -  “atendimento básico”  -  conforme previsto  no Plano de Trabalho.  Diligências.  Requisitada a 
instauração de inquérito policial para apurar o emprego de recursos em desacordo com os planos ou  
programas a que se destinam (Decreto-lei 201/67, art. 1º, IV) (IPL 3412.2013.000046-0). Aplicação do 
princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento; 3. Recursos federais repassados ao município  
em razão de Convênio firmado com o Ministério da Agricultura.  Aquisição de caminhão destinado à 
escoação  de  produção  agrícola  de  pequenos  proprietários  rurais.  Utilização  indevida.  Ausência  de 
indícios de materialidade delitiva.  Atipicidade dos fatos.  Homologação do arquivamento.  Contrato  de 
repasse  destinado  à  aquisição  de  novo  caminhão.  Averiguou-se  que  o  veículo  estaria  beneficiando 
apenas oito propriedades, sendo que a cultura priorizada, a cafeicultora, representa apenas a terceira 
área  plantada  no  município,  remanescendo  dúvida  quanto  a  eventual  atendimento  de  interesse 
secundário na celebração do convênio. Diligências. Requisitada a Instauração de Inquérito Policial (IPL 
3412.2013.000045-9). Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento; 4. Recursos 
repassados  pelo  Fundo  Nacional  de  Assistência  Social,  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e 
Combate à fome. Aquisição de materiais de escritório. Suposta frustração do caráter competitivo do 
procedimento licitatório (Lei 8.666/90, art. 90). Diligências. Adjudicação do objeto do certame em favor 
das  mesmas  três  empresas  que  competiram  na  modalidade  Convite.  Ausência  de  indícios  de 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento; 5. Contrato de Repasse decorrente de convênio 
pactuado com o Ministério da Ciência e Tecnologia, para implantação de um Centro de Inclusão Digital. 
Diligências. Constatado que o projeto foi desativado e os equipamentos direcionados para outros órgãos 
da administração municipal. Requisitada a Instauração de Inquérito Policial (IPL 3412.2013.000053-8).  
Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento; 6. Convênio firmado com o Fundo 
Nacional para o Desenvolvimento da Educação. As verbas federais repassadas permaneceram na conta 
do  convênio  por  mais  de  um mês,  sem aplicação  financeira,  gerando um prejuízo  no  valor  de R$ 
5.356,29. Diligências. Expedido ofício ao FNDE para que apresentasse parecer a respeito da prestação 
de contas efetuada pela municipalidade. Determinado a extração de cópias das peças relativas às verbas 
transferidas, com a instauração de novo procedimento investigatório para persecução dos fatos em autos 
próprios. 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.

346.Processo:1.29.015.000146/2013-45 Voto: 4688 /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), mediante saque 
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irregular de benefício previdenciário no mês seguinte ao óbito da titular, ocorrido em 31/05/2002 (CP, art. 
171, §3º). 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 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 
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.

347.Processo: DPF/CAX-0195/2011-INQ Voto: 4685 /2013 Origem: PRM – CAXIAS/MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º), mediante saque irregular de 

benefício previdenciário nos dois meses seguintes ao óbito da titular, ocorrido em 27/11/2007. 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 o posterior falecimento do cônjuge da beneficiária, que teria, em 
tese, ficado na posse de seus documentos pessoais, bem como cartão magnético.  Verificado 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, impossibilitam a realização de outras diligências 
aptas a identificar o responsável pelo saque indevido. 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.

348.Processo:1.15.000.001235/2013-63 Voto: 4691/2013 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 os meses de março a junho de 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 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.

349.Processo:1.36.000.000416/2013-42 Voto: 4928 /2013 Origem: PRE/TO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de  informação  instauradas  para  apurar  eventual  crime  de  corrupção eleitoral  (CE,  art.  299). 

Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Diligências. Constatada a requisição de instauração 
de Inquérito Policial para apuração dos fatos objeto da presente investigação. 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.

350.Processo:1.28.000.001707/2012-49 Voto: 4929/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  para  apurar  eventual  irregularidade  atribuída  a  autoridades  da  Polícia 

Rodoviária  Federal,  consistente  na morosidade na condução de procedimentos  disciplinares em diversas 
regionais da PRF. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Inexistências de indícios de 
que os investigados tenham agido com o intuito de procrastinar a apuração das denúncias e beneficiar, direta 
ou  indiretamente,  os  servidores  investigados  em  procedimentos  disciplinares.  A constatação  da  grande 
demanda a cargo das corregedorias regionais aliada ao número reduzido de servidores corroboram com esta  
conclusão. Ausência de indícios de materialidade 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.

351.Processo:1.28.200.000091/2012-32 Voto: 4930/2013 Origem: PRM – CAICÓ/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Civil Público. Expediente instaurado a partir de termo de declarações noticiando irregularidades 

perpetradas  por  empresa  de  pesquisa  agropecuária,  na  administração  de  açude  construído  com 
recursos da União, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS. Segundo consta,  
com o objetivo de explorar comercialmente os recursos do açude, o administrador restringiu o acesso da 
população ao local. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Constatado que a  
restrição de acesso ao açude decorreu da utilização do local para realização de pesquisa na área de 
piscicultura, intituladas pela empresa administradora, culminando na restrição da pesca à população. 
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Ainda, verificado que a área estava sendo utilizada como balneário clandestino, bem como o acesso ao 
local para o consumo de drogas e álcool e incitação à prostituição, procedeu-se o fechamento de alguns 
acessos, com o fim de manter o local em perfeitas condições de uso e conservação do bem público, nos 
termos fixados no instrumento de comodato firmado com a empresa administradora. Desvio de recursos 
públicos  não  verificado  no  caso.  Atipicidade  dos  fatos.  Falta  de  justa  causa  para  continuidade  do 
procedimento administrativo. 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.

352.Processo:1.22.005.000055/2013-80 Voto: 4931/2013 Origem: PRM MONTES CLAROS/ MG 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Contrabando de cigarros (CP, art. 334, § 1º, “b”). Revisão de arquivamento (LC n.  

75/93, art. 62, inc. IV). Constatado que o fato noticiado nos autos já foi objeto de denúncia no bojo do 
Inquérito Policial nº 0051/2012. 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 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

353.Processo:1.23.000.000714/2013-91 Voto: 4932/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação.  Suposta prática de crime contra  o meio ambiente.  (Lei  nº  9.605/98,  art.  40).  

Entrada de veículo  automotor  na praia da Barra  Velha,  pertencente a Resex Marinha de Soure/PA. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Exame minucioso do relatório de fiscalização do 
Instituto  Chico  Mendes  de  Biodiversidade.  Infração  de  ordem  administrativa.  Sanção  devidamente 
aplicada ao infrator, que afirmou ter percorrido o trecho de praia utilizando uma motocicleta. Inexistência 
de danos concretos para o meio ambiente ou de comprometimento de recursos naturais. Atipicidade dos 
fatos sob o aspecto criminal. 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.

354.Processo: 1.35.000.000785/2013-72 Voto: 4933 /2013 Origem: pr/se
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de denúncia anônima veiculada por e-mail para apurar possível 

crime contra o sistema financeiro nacional, consistente na obtenção de financiamento mediante fraude 
(Lei nº 7.492/86, art. 19). Informa o representante que determinada empresa, após passar um ano sem 
movimentação, realizou financiamento com instituição financeira privada. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Verifica-se que o noticiante não trouxe qualquer dado concreto sobre a ocorrência 
de eventuais crimes. Ausência de elementos mínimos de informação que possibilitem a continuidade da 
persecução penal. Denúncia vaga e genérica. Ausência de justa causa para a persecução penal. 
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.

355.Processo:1.34.022.000096/2013-47 Voto: 4939/2013 Origem: PRM JAÚ/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Trata-se de cópia de procedimento administrativo desmembrado, anteriormente 

instaurado a partir de denúncia anônima noticiando eventual prática de apropriação indébita e sonegação 
previdenciárias (CP, arts. 168-A, §1º, inc. I e 337-A), crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art.  
1º) e corrupção passiva por policiais militares (art. 308 do CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  
art.  62, inc. IV). Verifica-se que a investigação inerente a eventual prática de apropriação indébita e  
sonegação previdenciárias,  constitui  objeto do Procedimento Administrativo 1.34.001.000460/2010-74. 
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Crime Tributário. Ausência de quaisquer indícios de sonegação 
de tributos federais. Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apurar possível  
crime  contra  a  ordem  tributária  estadual.  Corrupção  passiva.  Suposto  delito  praticado  por  policiais 
militares. Encaminhamento ao Ministério Público Militar. 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.

356.Processo:1.30.001.002889/2013-98 Voto: 4940/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual crime de racismo mediante a utilização de perfil  

da rede social  facebook. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações 
apresentadas pelo sítio de relacionamento no sentido de que a página não está mais disponível, tendo 
sido removida. Ausência de elementos de prova aptos a comprovar ou reforçar a ocorrência do fato  
noticiado. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação de 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.

357.Processo:1.19.000.000506/2013-14 Voto: 4937/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Peças de informação instauradas para apurar suposta irregularidade atribuída a advogado com ofício  

em Vara Trabalhista, consistente na orientação de testemunha arrolada pela parte contrária, fato que, em 
tese, consubstancia o crime de patrocínio infiel (CP, art. 355). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). A analise das informações constantes dos autos denota a carência de elementos suficientes para  
a instauração de procedimento investigatório criminal.  Ausência de indícios de materialidade 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.

358.Processo:1.34.014.000234/2013-97 Voto: 4938/2013 Origem: PRM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  encaminhamento,  pela  Polícia  Federal,  de  cópia  de 

expediente arquivado (termo de declarações) por ausência de justa causa para instauração de inquérito 
policial. Segundo consta, o declarante, ao retornar ao Brasil de viagem à Austrália, recebeu mensagens 
de e-mail e dos aplicativos line e what's up em seu aparelho celular, com teor estranho, razão pela qual, 
suspeitando de eventual invasão à sua conta de e-mail, resolveu alterar a senha de conta corrente de 
sua  titularidade  em  banco  australiano,  não  tendo,  contudo,  logrado  êxito.  Relata  ainda  que  no  dia 
seguinte  foi  vítima  de  furto  em terminal  rodoviário,  ocasião  em que  subtraíram-lhe  um  notebook e 
documentos pessoais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apesar da sucessão de fatos 
desagradáveis  ocorrido  no  regresso  do  declarante  ao  Brasil,  não  se  constata  indícios  de 
transnacionalidade que pudesse fixar  a competência  de Justiça Federal  e a  atribuição do Ministério 
Público Federal  para  eventual  persecução penal.  Peças de informação não remetidas  ao Ministério 
Público Federal diante a ausência de indicação detalhada dos bens furtados (marca, modelo, número 
dos documentos, etc.). Ausência de elementos mínimos de informação que possibilitem a continuidade 
da persecução penal.  Denúncia vaga e genérica. Ausência de justa causa para a persecução penal. 
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.

359.Processo:1.29.016.000056/2010-00 Voto: 4941 /2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de sonegação previdenciária (CP, art. 337-A). 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.

360.Processo:1.14.000.000409/2013-16 Voto: 4942 /2013 Origem: PR/PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposto crime de furto de bem (notebook) pertencente à universidade pública 

federal (CP, art. 155). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos noticiados objeto do 
Inquérito Policial nº 0843/2012. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologado o arquivamento pela 
5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Homologação do arquivamento na esfera criminal.

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

361.Processo:1.04.004.000519/2009-08 Voto: 4943 /2013 Origem: PRR/4ªREGIÃO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a aplicação de recursos públicos repassados a 

Município pela Fundação Nacional.  (Decreto-Lei n. 201/67, art.  1º).  Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Convênio cancelado antes da liberação dos valores pactuados. Não constatação 
de irregularidades. Inexistência de indícios de materialidade 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.

362.Processo:1.01.004.000612/2011-31 Voto: 4945/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Administrativo. Crime de responsabilidade de ex-Prefeito (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º,  

inc. III). Prestação extemporânea sobre a aplicação de recursos federais repassados a município em 
razão de convênio firmado com o Fundo Nacional de Saúde, para a construção de unidade de saúde.  
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Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatado que as contas foram prestadas com 
4 (quatro) meses de atraso. Execução do objeto. Convênio finalizado. Prestação de contas aprovadas. 
Ausência  de  indícios  de  irregularidades.  Apesar  do  atraso,  não  restou  evidenciado  dolo  em  omitir  
prestação de contas. 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.

363.Processo: 1.19.000.000938/2011-63 Voto: 4947/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito  civil  Público.  Eventual  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Não  atendimento  de 

determinações contidas em acórdão do Tribunal de Contas da União, decorrentes de irregularidades 
verificadas em Tomada de  Contas,  realizada  em convênios  firmados entre  a  FUNASA e município. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta verificada no ano de 2008. Pena máxima 
cominada de 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. VI), 
já  que  decorridos  mais  de  2  (dois)  anos  do  fato.  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.

364.Processo:1.35.000.000456/2013-21 Voto: 5319/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), 

atribuído a agente de Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de 
inquérito  policial  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.

365.Processo:1.11.000.000246/2003-01 Voto: 4949 /2013 Origem: PRM – ARAPIRACA / AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo. Crime de responsabilidade de prefeito municipal (Decreto-Lei n. 201/67, art. 

1º, inc. II). Possíveis irregularidades na distribuição de medicamentos custeados com verbas de origem 
federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos eventualmente ocorridos em 2004. 
Inexistência de elementos de provas que justifiquem a propositura de ação penal. Ausência de justa 
causa. 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.

366.Processo:1.14.000.002456/2012-13 Voto: 4950/2013 Origem: PRM CAMPO FORMOSO/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas ante o recebimento de ofício encaminhado por delgado da Polícia 

Federal, noticiando o recebimento de requisição para instauração de inquérito policial, visando apurar a 
prática de estelionato contra entidade de direito público (INSS), consistente na apresentação, em juízo, 
de  documentos  inidôneos  com  o  fim  de  comprovar  a  condição  de  rurícola,  para  obtenção  de 
aposentadoria na condição de segurado especial (CP, art. 171, §3º). Revisão de arquivamento (LC n. 
75/93, art. 62, inc. IV). Fatos noticiados objeto do Inquérito Policial nº 3-080/2005. Denúncia já oferecida.  
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 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

367.Processo:1.26.000.000240/2013-75 Voto: 4974 /2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Eventual crime de peculato ( CP, art. 312). Redução de jornada de trabalho, com 

percepção integral de remuneração por servidor de universidade federal. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Realizada sindicância não se constatou a prática de ato fraudulento ou 
artificioso, pelo servidor, que tivesse levado a administração a erro. Redução da jornada autorizada nos 
termos da lei. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Verificado que a administração deixou de 
registar a redução da carga horária no SIAPE. Ausência de justa causa para o prosseguimento das  
investigações quanto a eventual omissão da administração (CP, artigo 319), tendo em vista que os fatos 
ocorreram no ano de 2006, já estando, portanto, alcançados pela prescrição (CP, artigo 109, inciso V, c/c 
artigo  107,  inciso  IV).  Registre-se  ainda,  que  foram  tomadas  as  medidas  visando  a  correção  da 
remuneração no sistema informatizado de Gestão de Recursos Humanos do Poder Executivo Federal 
(SIAPE),  bem  como  a  devolução  dos  valores  percebidos  a  maior,  com  o  fim  de  promover  o 
ressarcimento ao erário. 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.

368.Processo:1.28.200.000017/2007-59 Voto: 4977/2013 Origem: PRM CAICÓ/RN
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, inciso III). Expediente instaurado a partir do encaminhamento ao Parquet federal de cópia 
de Relatório de Fiscalização. Aplicação indevida de recursos federais repassados ao município pelo 
Ministério da Educação, destinados à aquisição de livros didáticos, à capacitação de profissionais da 
educação e à execução de projetos de “oficinas culturais”. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, 
IV).  Não constatada a malversação dos  recursos  públicos  repassados ao gestor  municipal. Ausência  de 
indícios da 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.

369.Processo:1.25.002.000420/2007-26 Voto: 4980 /2013 Origem: PRM CASCAVEL / PR 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para a colheita dos dados necessários à propositura de 

ação cautelar de arresto/sequestro de bens de pessoa jurídica e respectivos sócios, visando à reparação 
dos danos causados pela prática da conduta delitiva prevista no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, 
objeto de apuração nos autos da Peça Informativa Criminal nº 1.25.002.000174/2007-11. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Verifica-se que o Procedimento nº 1.25.002.000174/2007-11 
deu origem à ação penal nº 2007.70.16.001459-9, cuja sentença, ainda não transitada em julgado, 
condenou os denunciados às sanções do art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90, deixando de fixar valor 
mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sob o 
fundamento de que a Procuradoria da Fazenda Nacional possui meios próprios para a cobrança dos 
valores devidos. Perda do objeto. 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.

370.Processo:1.23.002.000316/2012-73 Voto: 4981/2013 Origem: PRM SANTARÉM/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Eventual crime de peculato praticado por funcionário de Agência dos Correios (CP, 

art. 312). Constatada a ocorrência de diferença a menor no caixa da agência. Revisão de arquivamento 
(LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Processo  Administrativo  instaurado  pela  Diretoria  Regional  dos  Correios 
informando que não há evidências de ato doloso por parte do empregado. 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.

371.Processo:1.17.003.000074/2013-96 Voto: 4982/2013 Origem: PRM SÃO MATEUS/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Crime  de  sonegação  fiscal  (art.  1º,  I,  da  Lei  nº  8137/90).  Peças  de  Informação  instauradas  para 

acompanhar a regularidade do parcelamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, submetido ao 
programa  instituído  pela  Lei  nº  11.941/2009.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62,  IV).  
Diligências na Procuradoria da Fazenda Nacional. Informação no sentido de que houve a liquidação dos 
créditos. Quitação integral da dívida. 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.

372.Processo:1.25.002.002007/2011-82 Voto: 4983/2013 Origem: pr/pa
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito  Civil  Público  instaurado  para  apurar  suposta  infração  disciplinar,  consistente  na  ausência 

injustificada do serviço, atribuída a agente penitenciário federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Conclusão do processo administrativo disciplinar. Das diligências perpetradas, vislumbra-se 
apenas a ocorrência de “transgressão disciplinar”.  Atipicidade da conduta. Ausência de elementos  de 
informação aptos a autorizar 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.

373.Processo:00113/2012-INQ Voto: 4985/2013 Origem: PRM CAXIAS / MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Policial instaurado para apurar suposta falsidade ideológica em atestado de cumprimento de 

pena de prestação de serviços à comunidade, apresentado à Justiça Federal (CP, art. 299 e art. 347). 
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Constatada  a  autenticidade  das 
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informações  constantes  no  documento  de  Controle  da  Atividade  de  Frequência,  apresentado  pelo 
investigado, a fim de comprovar o cumprimento de pena imposta por Decisão judicial. Inexistência de 
indícios de materialidade delitiva. Ausência de justa causa. 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.

374.Processo:1.20.002.000115/2012-88 Voto: 4987/2013 Origem: PRM SINOP/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito municipal (Decreto-lei 

nº 201/67, art. 1º, III). Expediente instaurado a partir do encaminhamento ao Parquet federal de cópia de 
Relatório  de  Fiscalização.  Aplicação  indevida  de  recursos  federais  repassados  ao  município  pelo 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Falta de adequação e/ou insuficiência dos 
locais destinados a jornada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, para atender a demanda do 
município.  Revisão de arquivamento  (LC n.  75/93,  art.  62,  IV).  Não constatada a malversação dos 
recursos  públicos  repassados  ao  gestor  municipal. Ausência  de  indícios  da  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.

375.Processo:3000.2013.002411-3 (IPL 0417/2013-1) Voto: 4988/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :nquérito Policial. Suposto crime de difamação (CP, art. 139). Relato de que estudante foi retirada, por 

engano, da sala de estabelecimento de ensino, durante realização da prova nacional do ENEM, acusada 
de postar imagem da prova, utilizando-se de aparelho celular. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  
62, IV). Verificado que a estudante foi confundia com outra pessoa de nome parecido. Constatado o 
equívoco pelo Ministério da Educação, a vítima conseguiu realizar a prova em outra data. Elemento 
subjetivo específico, consistente na intenção de ofender, macular a honra, atribuindo à vítima um fato 
desairoso, não evidenciado pela narrativa dos autos. Atipicidade da conduta. Falta 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.

376.Processo:1.30.001.001924/2013-51 Voto: 4990/2013 Origem: PRM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Denúncia  anônima formulada pelo  sistema digi-denúncia  noticiando 

possível  prática  de  racismo  em  site  de  “bate-papo”  da  internet  (Lei  n.  7.716/89,  art.  20).  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  IV).  Inexistência do sítio informado pelo denunciante.  Representação 
anônima que não trouxe aos autos elementos mínimos necessários para dar  ensejo a uma investigação 
criminal. Insuficiente narrativa dos fatos. Carência de dados concretos acerca de eventual infração penal.  
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.

377.Processo:1.27.000.001994/2011-43 Voto: 4991/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI 
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, incisos III e VII). Aplicação indevida de recursos federais repassados a município em 
razão de convênio firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados 
à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Omissão na prestação de contas. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta do ex-gestor verificada em 1997. 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.

378.Processo:1.20.001.000143/2012-13 Voto: 4992/2013 Origem: PRM CÁCERES/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  Informação.  Crime  tributário  (Lei  nº  8.137/90,  art.  1º).  Expediente  instaurado  a  partir  de 

representação  particular  noticiando  que  determinada  empresa  atua  informalmente  na  fabricação  e 
comércio de joias, deixando de recolher os tributos federais devidos em razão de sua atividade. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de natureza material, cuja ocorrência depende da 
constituição definitiva do crédito tributário. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 
Ausência de crédito tributário definitivamente constituído, na hipótese. 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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379.Processo: 1.11.000.000353/2013-01 Voto: 4993/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas com o objetivo de apurar possível abuso de autoridade, em operação da 

Policia Rodoviária Federal, contra policial militar (art. 6º, § 3º da Lei 4.898/65). Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, inc. IV). Conduta verificada em 27 de setembro 1996. Pena máxima de 6 (seis) meses de  
detenção. Prazo prescricional de 2 (dois) anos. 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.

380.Processo:1.30.001.002882/2013-76 Voto: 4994/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação.  Suposto  crime de  racismo (Lei  n.  7.716/89,  art.  20,  §2º).  Denúncia  anônima 

formulada pelo sistema “digi-denúncia”, noticiando que usuária da rede social twitter escreve mensagens 
regularmente incitando a discriminação e preconceito aos negros e índios. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, IV). Para a adequada aplicação do tipo penal em questão tem-se como imprescindível a 
presença  do  dolo  específico  na  conduta  do agente,  que consiste  na  vontade  livre  e  consciente  de 
praticar,  induzir  ou  incitar  o  preconceito  ou  a  discriminação  racial  (STF,  AI  853522,  DJe-099  de 
22/05/2012). Analisado os sítios eletrônicos indicados, constatou-se que a despeito das frases mencionarem 
as palavras “índios” e “preta”, o contexto em que estavam inseridas, não demonstra a intenção de ofender, 
indeterminadamente,  uma raça, cor, etnia,  religião ou procedência nacional.  Ausência de dolo específico. 
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.

381.Processo:0015275-32.2012.4.01.4000 (IPL 0371/2012) Voto: 4995/2013 Origem: PRM – CAXIAS /MA 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :  Inquérito policial. Crime de estelionato contra entidade de direito público federal (INSS), previsto no art. 

171, §3º, do Código Penal. Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular.  
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.  62, IV). Constatado que o último saque foi realizado em 
10/04/1995. Fatos ocorridos há mais de 12 (doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 
109, III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, 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.

382.Processo:1.21.002.000076/2013-62 Voto: 5049/2013 Origem: PR/MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra entidade de direito público (INSS), mediante saque 

irregular de benefício previdenciário após o óbito do titular (CP, art. 171, §3º). 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 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.

383.Processo:1.35.000.000753/2013-77 Voto: 5050/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de denúncia anônima veiculada por e-mail para apurar eventual 

crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CP, art. 171, § 
3º).  Notícia de que integrantes de determinada comunidade cigana estariam obtendo aposentadorias 
indevidas, mediante a apresentação de documentos falso. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, IV). Verifica-se que o noticiante não trouxe qualquer dado concreto sobre a ocorrência de eventuais  
crimes. Ausência de elementos mínimos de informação que possibilitem a continuidade da persecução 
penal. Denúncia vaga e genérica. Ausência de justa causa para a persecução penal. 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.

384.Processo:1.05.000.000385/2012-15 Voto: 3108/2013 Origem: PRE/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Procedimento Administrativo instaurado para apurar a eventual prática dos crimes previstos nos arts. 

298 e 305 do Código Eleitoral,  perpetrados,  em tese,  por  promotor  eleitoral,  em seção de votação, 
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durante arregimentação de eleitores para substituição de mesários ausentes. Revisão de arquivamento 
(LC n. 75/93, art. 62,IV). Verifica-se que o investigado foi contactado, no dia 03/10/2010, pelo Juiz da 15ª 
Zona Eleitoral, a fim de equacionar o não funcionamento de algumas seções eleitorais, diante o não 
comparecimento  de  mesários  previamente  designados.  Chegando  a  uma  das  seções  eleitorais 
identificada, o promotor abordou os três primeiros eleitores que encontrou na fila de seção eleitoral, 
determinando que substituíssem os mesários faltantes. Diante da recusa dos eleitores escolhidos, foram 
eles  conduzidos  à  Delegacia  de  Polícia  Civil,  lavrando-se  Termo  Circunstanciado  de  Ocorrência. 
Constado que a atuação do promotor eleitoral decorreu de convocação realizada por Juiz Eleitoral, ante o 
não comparecimento de mesários previamente designados, impossibilitando o início do processo eletivo 
na respectiva seção, afastando dessa forma, a tipicidade na ação do membro do Ministério Público  
Eleitoral em “intervir”  no funcionamento da Mesa Receptora, prevista pelo art. 305 do Código Eleitoral. Por 
sua vez, o encaminhamento dos eleitores à delegacia de polícia se deu diante a recusa, em tese, ao serviço  
eleitoral, conduta tipificada pelo art. 344 do Código Eleitoral, sujeita à lavratura de Termo Circunstanciado de 
Ocorrência. 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.

385.Processo:1.30.006.000276/2012-95 Voto: 5052/2013 Origem: PRM NOVA FRIBURGO/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de denúncia anônima veiculada por e-mail, dando conta de que 

determinada empresa privada não contabilizaria verba trabalhista, no valor aproximado de R$ 300,00, 
paga a 18 empregados a título de produção, bem como teria reduzido tal verba, arbitrariamente, gerando 
redução da remuneração dos obreiros (CP, art. 297, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Diligências. Fiscalização realizada pela Gerência Regional do Trabalho de Emprego do respectivo 
município, não confirmou as irregularidades noticiadas,  tendo a empresa denunciada, na ocasião da 
inspeção, apresentado todos os recibos de pagamentos solicitados, datados dentro do prazo estipulado 
por lei. Deixo de proceder a análise, no presente caso, se a conduta ora noticiada constitui “crimes contra 
a organização do trabalho” (CF, art. 109, inc. VI) a justificar a atribuição deste Ministério Público Federal, 
ou eventual declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, tendo em vista ausência de elementos 
mínimos de informação que possibilitem a continuidade da persecução penal. Ausência de justa causa 
para a persecução penal. 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.

386.Processo:1.30.914.000509/2011-26 Voto: 5053/2013 Origem: PRM – ANGRA DOS REIS/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. 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. Quitação integral do débito.  
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.

387.Processo:1.00.000.008246/2013-05 Voto: 5054 /2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Administrativo. Expediente encaminhado pela PR/BA, com o fim de conferir ciência a esta 

2ª CCR, do encaminhamento de representações ao Ministério Público Estadual,  noticiando eventuais 
práticas  do crime de  estelionato,  perpetrados  pela  internet contra  particulares  (CP,  art.  171,  caput). 
Revisão  de arquivamento  (LC n.  75/93,  art.  62,IV).  Tendo em vista  a  remessa  das  representações 
diretamente ao Ministério Público Estadual e, constada a inexistência de prejuízo a bem, serviços ou 
interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, evidencia-se 
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.

388.Processo:1.32.000.000517/2012-81 Voto: 5055/2013 Origem: PR/RR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Eventual crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65) atribuída 

a  Policial  Rodoviário  Federal,  perpetrado,  em  tese,  durante  abordagem  de  fiscalização  de  veículo. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Constatado que se tratou de acompanhamento tático 
de motocicleta em fuga pela vicinal, a fim de cessar fuga empreendida pelo representante, a partir de 
posto  da PRF.  Realizada a abordagem,  verificou-se a irregularidade dos  documentos apresentados. 
Diligências perpetradas revelam a existência de vicinal que dá acesso a uma propriedade do Exército,  
além de várias vias, que pela margem esquerda e direita, dão acesso a propriedades rurais e vários 
balneários, em consonância com os depoimentos colhidos, contrariando, por outro lado, a informação do 
representante  segundo  a  qual  inexistia  vicinal  próxima  ao  posto  da  PRF,  a  possibilitar-lhe  a  fuga. 
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Conclusão no sentido da inexistência de elementos indicativos seguros de eventual ofensa aos direitos 
do noticiante. Atuação do policial rodoviário federal no estrito cumprimento do dever legal, não restando 
evidenciada a prática do crime de abuso de autoridade. Ausência de conduta que tenha extravasado, no 
caso, o procedimento comum  de abordagem em situação  de flagrante fuga. Veracidade da situação 
narrada pelo representante não demonstrada nos autos. 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.

389.Processo:1.18.000.001289/2013-17 Voto: 5056/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de denúncia anônima noticiando eventual enriquecimento ilícito 

de servidor federal aposentado, instruída com cópia de instrumento particular de compra e venda de 
imóvel rural,  comprovantes de pagamento e declarações de IRPF, relativas aos exercício de 1996 a 
2012. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Inexistência de Decisão judicial autorizando a 
quebra do sigilo fiscal do denunciado. Impossibilidade de se iniciar a persecução penal com fundamento 
nas provas acostadas aos autos, sob pena de eventual nulidade da investigação e do processo criminal  
dela decorrente. Ausência de justa causa. 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.

390.Processo:1.28.000.000734/2009-07 Voto: 5057 /2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Civil Público. Crime de responsabilidade de prefeito municipal (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º, 

inc. III). Repasse de recursos federais, à Prefeitura Municipal, oriundos do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar – PNATE, nos exercícios de 2005 a 2008. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Não constatada a malversação dos recursos repassados. Execução do objeto. Prestação de 
contas aprovadas. Ausência de indícios de materialidade 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.

391.Processo:1.30.001.002876/2013-19 Voto: 5058/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Expediente instaurado a partir de cópia integral do Inquérito Policial nº 021/2006, 

com o fim de apuar a responsabilidade pelo desaparecimento de uma cédula falsa no valor de R$ 100,00 
(cem reais), nos autos do inquérito em epígrafe, ocasionando o arquivamento do feito por ausência de 
materialidade (CP, art. 312). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Diante as diligências 
perpetradas, não restou evidenciada a intenção de facilitar e/ou promover o desaparecimento da célula, 
pelos policiais envolvidos na investigação em comento, nem tampouco o dolo de apropriação em razão 
do  cargo.  Ausência  de  justa  causa  para  a  persecução  penal.  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.

392.Processo:1.28.200.000080/2008-76 Voto: 5059/2013 Origem: PRM CAICÓ/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito Civil Público. Eventual crime de frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório 

(art. 90 da Lei nº 8666/93). Representação noticiando possível fraude em procedimento licitatório para 
execução das obras de construção de estádio de futebol. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Diligências. Informação dos órgãos responsáveis pela licitação, corroboradas pela documentação 
apresentada, revelam a inexistência da prática criminosa cogitada nos autos. Não constatada, ainda, 
malversação dos recursos recebidos pelo município através de Contratos de Repasse. Execução do 
objeto. Prestação de contas aprovadas. Ausência de indícios da prática de crime de responsabilidade 
(Decreto-Lei n. 201/67). 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.

393.Processo:1.15.000.001238/2013-05 Voto: 5060/2013 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 nos meses de junho e julho de 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 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 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

394.Processo:1.30.017.000095/2013-11 Voto: 5061/2013 Origem: PRM SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de denúncia anônima noticiando eventual prática de 

crime tributário por dirigente de empresa privada (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC 
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  junto  à  Receita  Federal.  Ausência  de  crédito  tributário  
definitivamente constituído em desfavor do contribuinte denunciado.  Crime de natureza material,  cuja 
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, que somente se dá com a Decisão 
administrativa final. Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Registra-se que foi 
encaminhada  cópia  do  expediente  ao  Ministério  Público  Estadual  para  apuração  de  eventual  crime 
tributário estadual. 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.

395.Processo:IPL 00073/2013 Voto: 5070/2013 Origem: PRM ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Furto contra empresa pública federal (CP, art. 155, I). Subtração de terminal de 

caixa eletrônico pertencente à Caixa Econômica Federal,  situado em sala de auto atendimento, com 
rompimento de obstáculo, mediante a utilização de maçarico. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  
62, inc. IV). Inexistência de câmeras de vigilância, em decorrência de furto ocorrido três meses antes da 
data dos fatos. A análise das filmagens fornecidas pelo estabelecimento comercial situado ao lado da 
agência não foram suficientes para promover a identificação da autoria do delito. O contexto probatório  
dos autos não permite a identificação do(s) responsável(is) pelo furto. 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.

396.Processo:1.23.002.000721/2011-19 Voto: 5062/2013 Origem: PRM SANTARÉM/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  Informação.  Eventual  crime  contra  a  Administração  Ambiental  (art.  66,  Lei  nº  9.605/98). 

Procedimento instaurado a partir de expediente proveniente da Superintendência do IBAMA, noticiando a 
atuação irregular de Gerente Executivo, que orientou incorretamente empresa privada no preenchimento 
de campos de ATPF,  em desacordo  com a legislação  vigente,  culminando na autuação da pessoa 
jurídica por armazenar produtos florestais para posterior exportação, em desacordo com a descrição na 
ATPF. Sugestão da Procuradoria Federal junto ao IBAMA, pela anulação do auto de infração. Revisão de 
arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Constatado que as informações foram prestadas pelo servidor  
em 13.02.2004. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade (CP, 
art. 107, 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.

397.Processo:1.14.009.000051/2013-33 Voto: 5063/2013 Origem: PRM GUARANAMBI/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de falso testemunho, no curso de 

uma ação trabalhista (CP, art.  342). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.  62, IV).  Diligências.  
Solicitado ao Juízo Federal a mídia contendo a gravação dos depoimentos prestados em audiência,  
informou-se não ter sido possível localizar o arquivo com a gravação audiovisual do processo in casu,  
inviabilizando o conhecimento do teor das supostas declarações falsas prestadas em Juízo. Ausência de 
indícios de materialidade delitiva. 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.

398.Processo:1.11.000.000534/2012-49 Voto: 5179/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-

A). Crédito tributário reconhecido em sentença trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, inc. IV). Diligências. Constatado o recolhimento dos valores devidos. 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.

399.Processo:1.20.002.000012/2013-07 Voto: 5190/2013 Origem: PRM-SINOP/MT
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Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar eventual superfaturamento na execução das obras de 

construção de aeroporto, com recursos federais repassados ao município mediante convênio celebrado 
com o Ministério  da  Aeronáutica.  Crime de  responsabilidade de ex-prefeito  (DL 201/67,  art.  1º,  III).  
Celebração  de  Termos  de  Aditamento,  culminando  no  acréscimo  de  40,69%  do  valor  inicialmente 
contratado para a execução das obras, superando o limite máximo de 25% estabelecido pelo art. 65, §§  
1º e 2º da Lei 8.666/90 (Lei 8.666/93, art. 92 e art. 96, V). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Último Termo Aditivo firmado em junho de 2000, com vigência até agosto de 2000. Penas máximas 
das condutas imputadas de 3 (três), 4 (quatro) e de 6 (seis) anos de detenção, respectivamente (DL 
201/67, art. 1º, III) (Lei 8.666/93, art. 92 e art. 96, V). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.  
109, III e IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Arquivamento homologado pela 5ª CCR, no 
âmbito de suas atribuições. 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.

400.Processo:1.14.000.001264/2013-62 Voto: 5191/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de notícia-crime apresentada pela Justiça do Trabalho, dando 

conta de possível crime contra a Administração da Justiça, decorrente da propositura de lide temerária, 
desprovida de fundamentação fática.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).  Aposição de 
informação falsa em Carteira de Trabalho e Previdência Social  – CTPS, sem assinatura do suposto 
empregador, consistente na data de admissão. Constatou o Juízo Trabalhista, no exame da CPTS exibida 
em audiência,  que foram utilizadas três canetas de tintas  diferentes no preenchimento “amadorístico” do 
forjado contrato de trabalho, de modo que não se vislumbra eventual prática de fraude processual (CP, art.  
347), por ineficácia absoluta do meio empregado. Tal falto levou o Juiz da causa a condenar a investigada por  
litigância de má-fé, nos termos dos arts. 16, 17 e 18 do CPC. Irregularidade processual que não produz efeitos 
na esfera penal. Atipicidade criminal 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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
401.Processo:1.26.000.000471/2013-89 Voto: 4272/2013 Origem: PR/PE

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

402.Processo:1.26.000.000553/2013-23 Voto:4273/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

403.Processo:1.26.000.000588/2013-62 Voto: 4275/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
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veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

404.Processo:1.26.000.000590/2013-31 Voto:4274/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

405.Processo:1.23.000.001773/2012-03 Voto: 4633 /2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas,  no  âmbito  do  controle  externo  da  atividade  policial,  a  partir  de 

deliberação  do  Grupo  de  Trabalho  desta  2ªCCR,  para  análise  dos  procedimentos  instaurados  no 
Ministério da Justiça com vistas a apurar eventuais condutas ilícitas de integrantes da Força Nacional de 
Segurança Pública (FNSP).  Lesão sofrida por soldado durante realização de teste de aptidão física, 
impedindo-o de realizar os módulos externos do curso de formação.  Revisão de arquivamento  (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Constatado que a lesão, apesar de ter se apresentado durante o teste de aptidão 
física, não foi causada naquele momento, tratando-se de enfermidade adquirida em data pretérita. Não 
enquadramento em qualquer tipo penal. 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.

406.Processo:1.00.000.007367/2013-21 Voto:4634 /2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Relatório  do  Grupo  de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  da 

Procuradoria da República no Distrito Federal, decorrente da inspeção realizada nas dependências do 
Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados (DEPOL) e seus anexos, no dia 3 de 
dezembro  de  2012,  para  ciência.  Relatório  de  inspeção  em  ordem. Esgotamento  do  objeto. 
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.

407.Processo:1.26.000.001432/2012-18 Voto: 4636 /2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :MATÉRIA:  Peças de informação instauradas no âmbito  do Grupo de Controle  Externo da Atividade 

Policial para acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos 
apreendidos, ou a sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação 
em hasta pública ou utilização do veículo pela Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art.  62,  IV).  Diligências.  Atendida  a  finalidade  que  motivou  a  instauração  das  presentes  peças  de 
informação, com a decisão proferida pela|Justiça Federal determinando a avaliação do bem para, em 
seguida, ser levado à praça e o valor revertido em favor da União. Esgotamento do objeto. 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.

408.Processo:  1.26.000.001422/2012-82 Voto: 4637 /2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Federal para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido. Esgotamento do objeto. 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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409.Processo:1.23.000.001779/2012-72 Voto: 4640 /2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  informação  instauradas,  no  âmbito  do  controle  externo  da  atividade  policial,  a  partir  de 

deliberação  do  Grupo  de  Trabalho  desta  2ªCCR,  para  análise  dos  procedimentos  instaurados  no 
Ministério da Justiça com vistas a apurar eventuais condutas ilícitas de integrantes da Força Nacional de 
Segurança Pública (FNSP). Acidente de motocicleta sofrido por colaborador eventual da Força Nacional, 
durante  licença  não  remunerada  autorizada  pela  autoridade  competente,  incapacitando-o 
temporariamente para o serviço. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não enquadramento 
dos fatos em qualquer tipo penal. 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.

410.Processo:1.26.000.001409/2012-23 Voto: 4641/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, com a 
decisão proferida pela|Justiça Federal determinando a restituição do veículo. Esgotamento do objeto. 
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.

411.Processo:1.26.000.000487/2013-91 Voto:4642 /2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

412.Processo:1.34.001.005354/2012-49 Voto: 5065/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Peças  de  informação  instauradas,  no  âmbito  do  controle  externo  da  atividade  policial,  a  partir  do 

encaminhamento de matéria veiculada em jornal de grande circulação, noticiando “operação padrão” por 
policiais federais em greve em aeroporto internacional, causando prejuízo a passageiros em razão do 
atraso ocasionado aos voos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências na Infraero. 
Informação de que não houve “operação padrão” da polícia federal no aeroporto investigado. Ausência 
de indícios de materialidade 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.

413.Processo:1.26.000.000516/2013-15 Voto: 5066/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

414.Processo:1.26.000.000457/2013-85 Voto: 5067/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 
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acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

415.Processo:1.26.000.000478/2013-09 Voto: 5068/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

416.Processo:1.26.000.000481/2013-14 Voto: 5069/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial para 

acompanhar e analisar o processo de restituição de bens aos proprietários de veículos apreendidos, ou a 
sua entrega à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) para alienação em hasta pública 
ou  utilização  do  veículo  pela  Polícia  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Atendida a finalidade que motivou a instauração das presentes peças de informação, qual 
seja, a provocação da Justiça Estadual para adoção de medidas referentes à alienação antecipada de 
veículo apreendido, com a concessão de vista ao Ministério Público Estadual que atua no caso como 
promotor natural. Esgotamento do objeto. 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.

Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
417.Processo:0001638-13.2010.4.04.7003 (0215/2010) Voto: 3203/2013 Origem: JF - MARINGÁ / PR

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, CP). 

ART.  28 DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº 75/93. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato contra o INSS, 
consistente na apresentação de documentos falsos em requerimento de benefício previdenciário.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em relação ao requerente do 
benefício  com  fundamento  na  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,  em  razão  da  redução  pela 
metade do prazo prescricional por ser o agente maior de 70 anos. Em relação aos demais investigados,  
supostos intermediadores,  arquivou o feito com esteio na inexistência de elementos suficientes para 
imputar-lhes a prática de crime. 
3. O Magistrado discordou do arquivamento em relação aos intermediadores por considerar que ainda há 
diligências a serem realizadas para esclarecimento dos fatos.
4. Com efeito, os indícios de autoria e materialidade justificam a realização de diligência complementares 
para maior elucidação dos fatos.
5. Arquivamento prematuro.
6. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

418.Processo:0010800-32.2012.4.03.6181 Voto: 3212/2013 Origem: JF-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS  DE INFORMAÇÃO.  ART.  28  DO  CPP C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  POSSÍVEL CRIME 
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CONTRA CRIANÇA OU ADOLESCENTE (LEI  8.069/90  -  ECA).  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE FOTO, VÍDEO OU REGISTRO COM CENAS DE PORNOGRAFIA 
INFANTIL.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  NECESSIDADE  DE  APROFUNDAMENTO  DAS 
INVESTIGAÇÕES. ARQUIVAMENTO PREMATURO.
1.  Considerando que a foto  de menor em pose e roupas sensuais  possui  cunho sexual,  mostra-se 
razoável o aprofundamento das investigações para que se conclua irrefutavelmente se o investigado 
possui ou não sob seu domínio conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade. 
2. Arquivamento prematuro.
3. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

419.Processo:1.00.000.005976/2013-46 (5008297-73.2012.4.04.7005/PR) Voto: 3260/2013 Origem: JF – CASCAVEL / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :AÇÃO PENAL. SUPOSTO CRIME DE QUADRILHA OU BANDO (ART. 288, CP). ART. 28 DO CP C/C 

ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93.  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADO  NA NÃO  CONFIGURAÇÃO  DE 
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTÁVEL E PERMANENTE, ENTRE OS AGENTES. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO.  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de ação penal decorrente do recebimento de denúncia contra os acusados pela prática do 
crime de contrabando de cigarros.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito policial quanto ao crime de 
quadrilha ou bando (art.  288, CP) com fundamento na não caracterização de associação criminosa, 
estável e permanente, entre os agentes. 
3. A magistrada discordou do arquivamento por considerar que, pelo conjunto de bens apreendidos, denota-se 
a existência de uma estrutura que não se justifica para uma única atividade, podendo-se, ainda, extrair dos 
depoimentos dos acusados a existência de associação para a prática reiterada de crimes.
4. Com efeito, assiste razão à magistrada, uma vez que verifica-se a presença de indícios suficientes de  
autoria e materialidade do crime de quadrilha ou bando.
5. Arquivamento inadequado.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

420.Processo: IPL Nº 0800807-61.2013.4.02.5101 Voto: 3976/2013 Origem: JF-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3°, DO CP). ART. 28 DO CP 

C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. RECEBIMENTO INDEVIDO DE UMA PARCELA E MEIA DE BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO  APÓS  O  ÓBITO  DA  BENEFICIÁRIA.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Recebimento indevido de uma parcela e meia de benefício previdenciário após o falecimento da segurada.
2. Arquivamento fundamentado na prescrição pela pena ideal.
3. Discordância do magistrado.
4. A conduta de receber indevidamente apenas uma parcela e meia de benefício previdenciário, apesar 
de ser formalmente típica, não é materialmente típica, uma vez que ausente relevância penal diante da 
inexpressiva lesão provocada ao bem jurídico tutelado.
5. Incidência do princípio da insignificância.
6. Insistência no arquivamento, embora por motivos diversos dos invocados pelo Membro do Ministério 
Público Federal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

421.Processo:0001707-32.2006.4.03.6124 Voto: 3984/2013 Origem: JF - LAGES/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF 

ACERCA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE 
POSSÍVEL INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO. NÃO OFERECIMENTO DAS 
ALEGAÇÕES FINAIS. INTERPOSIÇÃO DE CORREIÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 
28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DA REMESSA.
1.  No  curso  de  ação  penal  o  Procurador  da  República  oficiante,  no  prazo  para  apresentação  das 
alegações finais  por  memoriais,  pugnou pela  intimação dos acusados para manifestação acerca de 
possível interesse na realização de novo interrogatório, nos termos da Lei 11.719/2008, deixando, assim, 
de apresentar as alegações finais.
2. A Juíza Federal rejeitou a pretensão ministerial e determinou a reabertura de vista dos autos para 
apresentação das alegações finais pelo Ministério Público.
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3. Diante de tal rejeição o Parquet interpôs Correição Parcial e não apresentou as alegações finais.
4. Pela terceira vez o juízo determinou a abertura de nova vista ao Ministério Público para apresentação 
das alegações finais.
5. Em razão da não apresentação dos memoriais o Juízo aplicou, por analogia, o art. 28 do CPP c/c art. 
62, IV, da LC 75/93 e encaminhou os autos a esta 2ª CCR para designação de outro representante  
ministerial para o oferecimento das alegações finais.
6.  A doutrina e a jurisprudência têm admitido a aplicação analógica do art. 28 do CPP diante do chamado 
arquivamento indireto dos autos do inquérito policial, também denominado pedido indireto de arquivamento, 
que ocorre quando há divergência entre as posições do Ministério Público Federal e do Magistrado acerca da 
atribuição ministerial ou da competência para o processamento e julgamento de determinado feito.
7. Nesse contexto, a opção por não apresentar as alegações finais por escrito não se encontra abarcada 
pelo dispositivo em questão, na medida em que o objeto desta remessa não cuida de arquivamento 
implícito ou explícito.
8.  Ausente qualquer  hipótese  de arquivamento  explícito  ou implícito,  não  se  justifica,  por  aplicação 
analógica do art. 28 do CPP, a remessa dos autos a este Colegiado.
9. Não conhecimento da remessa.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

422.Processo:0001863-20.2006.4.03.6124 Voto: 4015/2013 Origem: JF-JALES/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF 

ACERCA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE 
POSSÍVEL INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO. NÃO OFERECIMENTO DAS 
ALEGAÇÕES FINAIS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DA REMESSA.
1.  No  curso  de  ação  penal  o  Procurador  da  República  oficiante,  no  prazo  para  apresentação  das 
alegações finais  por  memoriais,  pugnou pela  intimação dos acusados para manifestação acerca de 
possível interesse na realização de novo interrogatório, nos termos da Lei 11.719/2008, deixando, assim, 
de apresentar as alegações finais.
2. A Juíza Federal rejeitou a pretensão ministerial e determinou a reabertura de vista dos autos para 
apresentação das alegações finais pelo Ministério Público.
3. Diante de tal rejeição o Parquet interpôs Correição Parcial e não apresentou as alegações finais.
4. Novamente o juízo determinou a abertura de nova vista ao Ministério Público para apresentação das 
alegações finais.
5. Em razão da não apresentação dos memoriais o Juízo aplicou, por analogia, o art. 28 do CPP c/c art. 
62, IV, da LC 75/93 e encaminhou os autos a esta 2ª CCR para designação de outro representante  
ministerial para o oferecimento das alegações finais.
6.  A doutrina e a jurisprudência têm admitido a aplicação analógica do art. 28 do CPP diante do chamado 
arquivamento indireto dos autos do inquérito policial, também denominado pedido indireto de arquivamento, 
que ocorre quando há divergência entre as posições do Ministério Público Federal e do Magistrado acerca da 
atribuição ministerial ou da competência para o processamento e julgamento de determinado feito.
7. Nesse contexto, a opção por não apresentar as alegações finais por escrito não se encontra abarcada 
pelo dispositivo em questão, na medida em que o objeto desta remessa não cuida de arquivamento 
implícito ou explícito.
8.  Ausente qualquer  hipótese  de arquivamento  explícito  ou implícito,  não  se  justifica,  por  aplicação 
analógica do art. 28 do CPP, a remessa dos autos a este Colegiado.
9. Não conhecimento da remessa.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

423.Processo:0008446-02.2011.4.03.6106 Voto: 4112/2013 Origem: JF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. DESCAMINHO (ART. 334 DO 

CP). ARQUIVAMENTO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
Peças de Informação instauradas para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 334 do Código 
Penal,  devido  a  flagrante  de  transporte  de  produtos  de  origem  estrangeira  desacompanhados  da 
documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país.
2.  A  despeito  dos  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  aplicação  do  princípio  da 
insignificância no referido delito, não se afigura possível, no presente caso, a incidência desse princípio, 
haja vista a prática reiterada de crimes da mesma natureza. Precedentes do STJ. 
3. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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424.Processo: IPL Nº 0001725-49.2012.4.03.6122 Voto: 4227/2013 Origem: JF-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, LC 75/93. POSSÍVEL CRIME CONTRA O 

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 19 DA LEI Nº 7.492/96). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
FUNDAMENTADA NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de inquérito  policial  instaurado para apurar  a prática do crime previsto  no art.  19 da Lei  nº  
7.492/86, consistente na obtenção fraudulenta de financiamento para aquisição de materiais de construção.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  como 
insignificante o dano causado ao bem jurídico tutelado.
3. O magistrado discordou do arquivamento.
4. Não se pode aplicar o princípio da insignificância ao caso, pois, mesmo que a lesão não resulte em 
efetivo risco à higidez do Sistema Financeiro Nacional, a conduta dos agentes, na hipótese, possui alto 
grau de reprovabilidade.
5.  Para aplicação do referido princípio,  além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, entre 
outros critérios,  a conduta deve possuir  reduzidíssimo grau de reprovabilidade, o que não acontece 
quando o agente se utiliza de documentos falsos para obter financiamento bancário.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

425.Processo: IPL Nº 0005716-72.2012.4.03.6109 (0324/2012) Voto: 4312/2013 Origem: JF-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93.  PROMOÇÃO  DE 

ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO 
ART.  315  DO  CÓDIGO  PENAL.  INDÍCIOS  DE  CRIME  CONTRA AS  LICITAÇÕES  (LEI  8.666/93). 
ARQUIVAMENTO PREMATURO. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar supostas irregularidades na execução de obras de construção 
de casas e aquisição de materiais de construção de projeto habitacional de natureza social.
2.  A Procuradora da República  oficiante  promoveu o arquivamento do feito  por  entender que os fatos não 
configuram o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas, previsto no artigo 315 do Código Penal.
 O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento  por  considerar  que  há  indícios  de  que  houve  um 
orquestramento  da  Prefeitura  com  a  Comissão  formada  por  moradores  do  conjunto  habitacional  e 
servidores do município para aquisição de material de construção sem licitação e, possivelmente, com 
preços superfaturados.
 Existência de indícios de crimes contra as licitações.
Arquivamento prematuro. 
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

426.Processo:2007.51.01.811113-4 (1720/2007) Voto: 4328/2013 Origem: JF-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93.  FINANCIAMENTO 

CONCEDIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE USO 
DE DOCUMENTO FALSO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir  de notícia de financiamento concedido pela Caixa 
Econômica Federal para a aquisição de imóvel mediante uso de documento falso.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que não há indícios  
suficientes de autoria nem elementos mínimos que permitam adotar uma linha de investigação eficiente.
3. O Juiz Federal discordou do arquivamento em razão da existência de diligências ainda passíveis de 
serem realizadas.
4. Com efeito, verifica-se que ainda é cabível a realização de diligências complementares para buscar o 
esclarecimento dos fatos.
5. Arquivamento prematuro.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

427.Processo:0007044-47.2013.4.02.5101 Voto: 4350/2013 Origem:JF-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  ART.  28,  CPP C/C  ART.  62,  IV,  LC  Nº  75/93.  SUPOSTO  CRIME DE 

ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART.  171, §3º,  CP).  RECEBIMENTO CUMULATIVO DE RENDA 
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MENSAL VITALÍCIA POR IDADE E PENSÃO POR MORTE. ARQUIVAMENTO FUNDAMENTADO NA 
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar suposto crime de estelionato previdenciário 
(art. 171, §3º do CP), tendo em vista o recebimento cumulativo de Renda Mensal Vitalícia por Idade e 
Pensão por Morte.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que aplicar-se 
ao caso o princípio da insignificância, em razão do valor recebido indevidamente (R$ 16.936,91).
3. Discordância da magistrada. 
4. Para a incidência do princípio da insignificância, não se pode levar em conta apenas a repercussão 
econômica, mas também os interesses atingidos e a importância da conduta dentro do contexto social.
5.  A investigada recebeu indevidamente a  quantia  de R$ 16.936,91 do INSS,  o  que não  pode ser  
considerado penalmente insignificante. 
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

428.Processo:0001864-05.2006.403.6124 (1.00.000.006186/2013-88) Voto: 4351/2013 Origem: JF-JALES/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :AÇÃO PENAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF 

ACERCA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE 
POSSÍVEL INTERESSE NA REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO E DIVERGÊNCIA QUANTO A 
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. NÃO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES 
FINAIS.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DA REMESSA.
1.  No  curso  de  ação  penal  o  Procurador  da  República  oficiante,  no  prazo  para  apresentação  das 
alegações  finais  por  memoriais,  pugnou  por  nova  vista  para  apresentação  dos  memoriais,  após  a 
apreciação  da  Correição  Parcial  interposta  com  vistas  a  reformar  a  decisão  judicial  relativa  a 
competência para processar e julgar o feito.
2. Após o indeferimento do pedido de liminar da Correição Parcial abriu-se nova vista ao MPF para 
oferecimento das alegações finais.
3. Remetidos os autos ao Parquet este opôs embargos de declaração em face da decisão do juízo.
4. Rejeitados os embargos de declaração reabriu-se o prazo para o oferecimento das alegações finais 
pelo MPF.
5. O Procurador da República pugnou, então, pela intimação dos acusados para manifestação acerca de 
possível interesse na realização de novo interrogatório, nos termos da Lei 11.719/2008, deixando, assim, 
de apresentar as alegações finais.
6. A Juíza Federal rejeitou a pretensão ministerial e determinou a reabertura de vista dos autos para 
apresentação das alegações finais pelo Ministério Público.
7. Novamente o Parquet requereu que os autos fossem remetido ao juízo, que ao seu entender, é o  
competente e, subsidiariamente, fosse determinada a suspensão do feito até o julgamento definitivo da 
Correição Parcial.
8. Em razão da não apresentação dos memoriais o Juízo aplicou, por analogia, o art. 28 do CPP c/c art. 
62, IV, da LC 75/93 e encaminhou os autos a esta 2ª CCR para designação de outro representante  
ministerial para o oferecimento das alegações finais.
9. A doutrina e a jurisprudência têm admitido a aplicação analógica do art. 28 do CPP diante do chamado 
arquivamento  indireto  dos  autos  do  inquérito  policial,  também  denominado  pedido  indireto  de 
arquivamento, que ocorre quando há divergência entre as posições do Ministério Público Federal e do 
Magistrado acerca da atribuição ministerial ou da competência para o processamento e julgamento de 
determinado feito.
10.  Nesse  contexto,  a  opção  por  não  apresentar  as  alegações  finais  por  escrito  não  se  encontra 
abarcada  pelo  dispositivo  em  questão,  na  medida  em  que  o  objeto  desta  remessa  não  cuida  de 
arquivamento implícito ou explícito.
11.  Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito ou implícito,  não se justifica,  por aplicação 
analógica do art. 28 do CPP, a remessa dos autos a este Colegiado.
12. Não conhecimento da remessa.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

429.Processo:0012008-85.2012.4.03.6105 Voto: 4352/2013 Origem: JF-CAMPINAS/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334).  ART. 28 DO CPP C/C 

ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO 
À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº  9.532/97.  PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
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1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de contrabando de 
cigarros, previsto no art. 334 do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da  
insignificância, já que o valor da mercadoria apreendida foi estimado em R$8.328,50.
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento.
4. A natureza do produto (cigarros) introduzido no país impõe maior rigor na adoção do princípio da 
insignificância em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em 
sua comercialização no território nacional. 
5. A introdução de 860 maços de cigarros de origem estrangeira no território nacional, conhecendo o 
agente a origem ilícita do produto, não pode ser considerada insignificante.
6. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio de cigarros no país.
7. Não incidência do princípio da insignificância.
8. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

430.Processo: IPL Nº 5000908-94.2013.4.04.7007/PR Voto: 4354/2013 Origem: JF-PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL.  ART.  28,  CPP C/C ART.  62,  IV,  LC Nº  75/93.  RADIODIFUSÃO.  POTÊNCIA DE 

TRANSMISSÃO  DE  8W.  FUNCIONAMENTO  SEM  AUTORIZAÇÃO.  INTUITO  DE  PROMOVER  A 
COMUNICAÇÃO  ENTRE  OS  ACUSADOS  DO  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS.  CRIME 
PREVISTO NO ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. O agente que opera emissora de rádio, ainda que de baixa potência ou para fins comunitários, sem a devida 
autorização do poder público, comete o crime descrito= no art. 183 da Lei nº 9472/97, ante a inexistência de  
prévia autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. Precedentes STJ e STF.
2. O princípio da insignificância não é aplicável  nos casos de exploração irregular ou clandestina de 
radiodifusão. 
3. O presente caso ainda possui uma peculiaridade que também afasta a aplicação do princípio da  
insignificância,  que é a finalidade com a qual  o  equipamento transmissor  era  utilizado, qual  seja,  a 
promoção e facilitação da prática de crimes.
4. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

431.Processo:0000398-92.2012.4.05.8101 Voto: 4358/2013 Origem: JF-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  NOVA PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  FUNDAMENTADA NOS 

MESMOS ARGUMENTOS DA PROMOÇÃO ANTERIOR, NÃO ACOLHIDA PELA MAGISTRADA E POR 
ESTA 2ª  CCR.  O PROCURADOR DA REPÚBLICA DESIGNADO DEVE ATUAR NOS TERMOS DA 
DECISÃO  DESTE  COLEGIADO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  PROCURADOR  DA  REPÚBLICA 
DESIGNADO PARA APURAÇÃO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO.
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar suposto crime de desobediência praticado por titular 
de Ofício de Notas e Registros, que teria deixado de cumprir ordem judicial para transcrever a sentença 
no Registro Imobiliário de imóvel expropriado pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas – 
DNOCS, sem o pagamento de emolumentos.
2. O Procurador da República originário promoveu o arquivamento do feito com fundamento na ausência 
de dolo da investigada, uma vez que o Decreto-Lei que fundamenta a decisão judicial é alvo de uma 
ADPF, ainda pendente de julgamento.
3.  A  magistrada  discordou  do  arquivamento  por  entender  que  restou  caracterizado  o  crime  de 
prevaricação, concordando que não houve configuração do crime de desobediência.
4. Esta 2ª CCR concordou com a magistrada e determinou a designação de outro Membro do Ministério 
Público Federal para prosseguir na persecução penal quanto ao crime de prevaricação.
5.  O  Procurador  da  República  designado  promoveu  novo  arquivamento  do  feito  sob  os  mesmos 
fundamentos já invocados pelo Procurador originário.
6. O Juízo, entendendo não ser possível o pedido de arquivamento, remeteu os autos a este Colegiado.
7.  O  Procurador  da  República  designado  para  prosseguir  com  a  persecução  penal  em  razão  de 
deliberação tomada por esta 2ª CCR não está agindo em nome próprio, mas sim por determinação do 
Colegiado, devendo atuar nos seus termos.
8. Portanto, o Procurador da República designado para apurar o crime de prevaricação não pode deixar 
de fazê-lo, como no presente caso.
9. Retorno dos autos ao Procurador da República designado, para apuração do crime de prevaricação. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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432.Processo:0010594-52.2012.4.03.6105 Voto: 4525 /2013 Origem: JF/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. REPASSE DE NOTA FALSA. 

NECESSIDADE  DE  DILIGÊNCIAS  COMPLEMENTARES. ARQUIVAMENTO  PREMATURO. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado a partir de notícia de repasse de nota falsa.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que não há 
elementos seguros a indicar o dolo na conduta do agente.
3. O Juiz Federal discordou do arquivamento em razão da existência de diligências ainda passíveis de 
serem realizadas.
4. Com efeito, verifica-se que ainda é cabível a realização de diligências complementares para buscar o 
esclarecimento dos fatos.
5. Arquivamento prematuro.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

433.Processo:JF-CPS-0000716-69.2013.4.03.6105-PCDVoto: 4635/2013 Origem: JF-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, ART. 334). ART. 28, CPP C/C ART. 

62, IV, DA LC Nº 75/93.  PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À 
SAÚDE  HUMANA.  INOBSERVÂNCIA  ÀS  REGRAS  DA  LEI  Nº  9.532/97.  ARQUIVAMENTO 
INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência do crime de contrabando de 
maços de cigarro, previsto no art. 334 do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com suporte no princípio da  
insignificância.
3. Discordância do magistrado.
4. A natureza do produto (cigarros) introduzido no país impõe maior rigor na adoção do princípio da 
insignificância em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em 
sua comercialização no território nacional. 
5. A comercialização de 2580 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem 
ilícita do produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, 
que restringem, com rigor, o comércio em questão. 
6. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
434.Processo:1.33.002.000066/2013-14 Voto: 3508/2013 Origem: PRM - CHAPECÓ/SC

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.  SUPOSTO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

(ART. 184, § 2º DO CP). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). EXISTÊNCIA DE 
TRATADO  INTERNACIONAL.  TRANSNACIONALIDADE  CONFIGURADA.  CF,  ART.  109,  V.  NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE OUTRO O MEMBRO DO MPF 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Procedimento administrativo  instaurado para apurar  a prática,  em tese,  do crime de violação de 
direitos autorais (art. 184, § 2° do CP).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declinou de suas atribuições ao Ministério Público 
Estadual.
3.  Havendo tratados internacionais  inseridos no ordenamento jurídico brasileiro  tutelando os direitos 
autorais  e indícios – nos autos – da transnacionalidade da conduta, a competência será da Justiça 
Federal, nos termos do art. 109, inc. V, da Carta Magna.
4.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

435.Processo:1.36.000.000102/2013-40 Voto: 4039/2013 Origem: PRE-TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  SUPOSTO  CRIME  RESULTANTE  DE  DISCRIMINAÇÃO  DE 

PROCEDÊNCIA  NACIONAL.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93). 
NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  PARA  BUSCAR  A  AUTORIA  DELITIVA. 
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ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas a partir de notícia sobre a prática de xenofobia, em 
virtude de distribuição de folhetos com conteúdo discriminatório contra a Colômbia, país de origem de 
candidato às eleições de 2012 à Prefeitura Municipal de Palmas/TO, com o intuito de denegrir a imagem 
deste perante os eleitores.
2. O Procurador da República oficiante, sem realizar qualquer diligência, promoveu o arquivamento do 
feito por entender que os indícios de autoria são insuficientes para a propositura da ação penal.
3. Os argumentos expendidos não autorizam o arquivamento do feito, o qual mostra-se prematuro diante 
dos indícios de autoria e materialidade delitivas, justificando-se, assim, a realização de diligências para 
apuração dos fatos.
4.  Não  cabe  ao  Ministério  Público  dispor  da  persecução  penal  se  existentes  indícios  de  autoria  e 
materialidade delitivas, como mostram os autos, ainda mais quando subsistem diligências passíveis de serem 
realizadas, por força dos princípios da obrigatoriedade da Ação Penal Pública e do in dubio pro societate.
5. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

436.Processo:1.20.000.001223/2012-98 Voto: 4140/2013 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 

(ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).  EXISTÊNCIA  DE  POTENCIALIDADE  LESIVA. ARQUIVAMENTO 
INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  peças  de  informação  instauradas  para  apurar  a  possível  prática  do  crime  de  falso 
testemunho (art. 342, CP) em processo trabalhista.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que para a  
configuração do crime de falso testemunho é necessário que o falso seja levado em consideração pela  
autoridade  judiciária  para  alguma  finalidade  útil  ao  processo,  o  que  não  ocorreu,  uma  vez  que  o 
magistrado  desconsiderou  integralmente  as  declarações  da  testemunha,  não  havendo  qualquer 
influência no deslinde do processo. 
3. 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. 
Precedentes do STF e STJ.
4. Apesar de o depoimento ter sido desconsiderado pelo juízo verifica-se que as declarações possuíam 
potencialidade para influenciar a decisão do magistrado.
5. Configuração do crime de falso testemunho. Arquivamento inadequado.
6. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

437.Processo:1.20.000.000364/2012-93 Voto: 3007/2013 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTA FRAUDE À EXECUÇÃO (ART. 179, CP) 

EM DESFAVOR DA UNIÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC N° 75/93). A AÇÃO PENAL 
É PÚBLICA NOS CRIMES PRATICADOS EM DETRIMENTO DO PATRIMÔNIO OU INTERESSE DA 
UNIÃO (ART. 24, §2º, CPP). ARQUIVAMENTO INADEQUADO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO À PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do crime de fraude à 
execução (art. 179, CP) em desfavor da União.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que a ação penal 
somente se procede mediante queixa, não havendo qualquer providência a ser adotada pelo Parquet.
3. No entanto, o artigo 24 do Código de Processo Penal, em seu §2º estabelece: “Seja qual for o crime, 
quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e Município, a ação penal 
será pública.” 
4. Dessa forma, como o crime foi cometido em detrimento da União, conclui-se que a ação penal é 
pública, restando clara a atribuição do MPF para promover a ação penal.
5. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

438.Processo:1.30.001.001496/2012-86 Voto: 4038/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS (ART. 
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297,  §4º,  CP).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32,  2ªCCR/MPF).  COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1.  A omissão de registro  de vínculo  empregatício  em Carteira  de Trabalho e  Previdência  Social  se 
subsome ao tipo autônomo do art. 297, § 4º, do Código Penal, cuja competência é da Justiça Federal por 
ofender interesse da Previdência Social (Enunciado nº 27 desta 2ª CCR). Por esta razão, incumbe ao 
Ministério Público Federal a realização da persecução penal.
2. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público 
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do declínio de atribuições. Vencido o Dr. José 
Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

439.Processo:1.35.000.000318/2013-42 Voto: 2672/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA (ARTS.  1º,  LEI  8.137/90). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC 75/93). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS APURADOS 
EM  R$  1.588,31.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. A incidência do princípio da insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 
10.000,00 (dez mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei nº 10.522/02, tem cabimento, ao menos por 
ora, unicamente nos crimes de descaminho e não em todos os crimes contra a ordem tributária. 
2. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

440.Processo:1.23.000.000435/2013-27 Voto: 4655/2013 Origem: PR-PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. PESCA COM PETRECHOS PROIBIDOS (ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, 

DA LEI Nº 9.605/98). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC N. 75/93). A UTILIZAÇÃO, 
POR  PESCADOR  AMADOR,  DURANTE  A PESCA,  DE  REDE,  NÃO  CONFIGURA MERO  ILÍCTO 
ADMINISTRATIVO,  MAS  TAMBÉM  O  CRIME  DE  PESCA  COM  UTILIZAÇÃO  DE  PETRECHOS 
PROIBIDOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Pescador amador autuado pelo IBAMA exercendo a pesca com a utilização de rede.
2. Promoção de arquivamento sob o fundamento de que a conduta do agente configuraria mero ilícito 
administrativo, e não infração penal. 
3. O investigado foi flagrado exercendo a pesca, utilizando-se de rede, petrecho esse não permitido pelo 
IBAMA em se tratando de pesca amadora, fato esse que não caracteriza simples infração administrativa, 
mas também ilícito penal tipificado no art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9605/98. 
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

441.Processo:1.18.000.002612/2012-99 Voto: 4716/2013 Origem: PR-GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  NOTÍCIA  SOBRE  DIVERSAS  IRREGULARIDADES  POR  PARTE  DE 

PREFEITO MUNICIPAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32, 2ª CCR). 
DENTRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS HÁ NOTÍCIA DE SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA  (ART.  168-A,  CP).  QUANTO  A  ESTE  CRIME  A  ATRIBUIÇÃO  PARA  A 
PERSECUÇÃO PENAL É DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÕES. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MPF.
EM  RELAÇÃO  ÀS  DEMAIS  IRREGULARIDADES  APONTADAS  NÃO  HÁ  ELEMENTOS  DE 
INFORMAÇÃO CAPAZES DE JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DO PARQUET FEDERAL. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

442.Processo:1.33.000.001302/2013-21 Voto: 5085/2013 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI N. 9.605/98, ART. 34, 

PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 36). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). 
ATO TENDENTE À PESCA. EQUIPARAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 34 c/c o 
art.  36 da Lei n. 9.605/98,  tendo em vista que o noticiado foi surpreendido com fiadas de linha em 
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unidade de conservação.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  atipicidade  da  conduta,  ao 
argumento de que não há notícia de que as fiadas de linha tivessem sido lançadas no rio.
3. De acordo com art. 36 da Lei n. 9.605/98, no conceito de pesca se inclui qualquer ato tendente “a 
retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos,  
moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico”. 
4. Dessa forma, considerando que o investigado ingressou em unidade de conservação federal com todo 
o material preparado para pesca, verifica-se que sua conduta se amolda ao conceito de atos tendentes à 
pesca, previsto no art. 36 da Lei n. 9.605/98.
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir nas investigações.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
443.Processo:1.17.001.000022/2013-30 Voto: 3249/2013 Origem: PRM – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de suposto crime previsto na Lei 8.666/93. Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Possíveis irregularidades em tomadas de preços. Verbas públicas municipais.  
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

444.Processo:1.30.008.000073/2013-60 Voto: 3272/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  ambiental  (art.  56  da  Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Transporte de produtos perigosos sem a devida autorização. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

445.Processo:1.30.008.000045/2013-42 Voto: 3273/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  ambiental  (art.  56  da  Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Transporte de produtos perigosos sem a devida autorização. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

446.Processo:1.30.008.000070/2013-26 Voto: 3274/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  ambiental  (art.  56  da  Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Transporte de produtos perigosos sem a devida autorização. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

447.Processo:1.28.000.000372/2013-22 Voto: 3278/2013 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de supostos crimes de ameaça, roubo, crimes contra a honra e outros, 

contra particular. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

448.Processo:1.30.001.000040/2013-80 Voto: 3314/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime de estelionato (art. 171, CP) praticado por representantes de 

pessoa jurídica privada contra particulares.  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. 
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

449.Processo:1.35.000.000530/2013-18 Voto: 3344/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de prevaricação (artigo 319 do Código Penal) imputado a Delegada 

de  Polícia.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Inexistência 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

450.Processo:1.33.002.000151/2013-74 Voto: 3350/2013 Origem: PRM – CHAPECÓ / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Notícia  de  que  agente  penitenciário  estaria  “provocando”  um  detento. 

Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). O detento encontra-se recolhido em estabelecimento 
sujeito à administração estadual,  sendo a execução penal da competência do Juízo das execuções 
penais  do  Estado.  A  atribuição  para  acompanhamento  processual  e  fiscalização  do  estabelecimento 
prisional, como forma de prevenção de condutas abusivas ou outros possíveis ilícitos, é do Ministério Público  
Estadual. Inexistência 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

451.Processo:1.30.001.001617/2013-71 Voto: 3362/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de falsificação de selo ou sinal público em detrimento de Junta 

Comercial (CP, art. 296). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de 
empresas mercantis pela Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar  
os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  
específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC, 116529/MT, Rel. Min. Humberto 
Martins,  DJe  03/05/2011,  CC 81261/BA,  Relator  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  DJe  11/02/2009  e  CC 
109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/05/2010). Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

452.Processo:1.14.000.000823/2013-17 Voto: 3371/2013 Origem: PR-BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de uso de documento falso (art. 304, CP) perante pessoa jurídica de direito 

privado.  Revisão  de declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Suposto  uso  de atestados médicos  falsos 
perante  a  empresa  empregadora.  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

453.Processo:1.34.006.000103/2013-17 Voto: 3547/2013 Origem: PRM – GUARULHOS / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (art. 171, CP) em detrimento de particular. Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não entrega de mercadoria vendida por meio de site da 
internet. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

454.Processo:1.30.001.002117/2013-56 Voto: 3548/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de crime de ameaça (art. 147, CP) contra particular. Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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455.Processo:1.35.000.000595/2013-55 Voto: 3638/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  anônima  sobre  supostas  irregularidades  envolvendo  policiais  civis  e 

sargento do corpo de bombeiros. 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

456.Processo:1.34.001.002158/2013-01 Voto: 3671/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível crime praticado através da internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 

32,  2ªCCR).  Invasão  de  privacidade  mediante  a  criação  de  perfil  falso  do  site  de  relacionamento 
Facebook,  com  a  divulgação  de  fotos  íntimas  da  noticiante.  Inexistência  de  indícios  de 
transnacionalidade da conduta e de tratado internacional do qual o Brasil seja parte visando ao combate 
do  ilícito  em  questão.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

457.Processo:1.28.000.001020/2012-11 Voto: 3685/2013 Origem: PR-AM
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Suposto crime contra  a economia e as relações de consumo (Lei  8.137/90).  

Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Suposto abuso do poder econômico. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

458.Processo:1.23.002.000222/2013-85 Voto: 3691/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de supostos crimes contra a Administração Municipal e estelionato contra 

particular. 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

459.Processo:00554/2011 Voto: 3692/2013 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Supostos crimes contra a Administração Ambiental Estadual (art.68 e art.  69-A, Lei 

9.605/98)  e  falsidade  documental  (art.  299  e  art.  304,  CP).  Revisão  de declínio  (Enunciado  n°  33, 
2ªCCR). 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

460.Processo:1.19.000.000499/2013-51 Voto: 3835/2013 Origem: PR-MA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposta apropriação indébita de contribuições previdenciárias por parte 

do Município de Monção/MA. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). O Município possui regime 
próprio  de  Previdência  Social,  não  competindo  à  Receita  Federal  fiscalizar  a  regularidade  do 
recolhimento das contribuições previdenciárias. Supostos prejuízos foram causados apenas ao próprio 
Município  mantenedor  do  regime.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

461.Processo:1.34.004.000509/2013-10 Voto: 3880/2013 Origem: PRM – CAMPINAS / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (art. 171, CP) em detrimento de particular. Revisão 
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de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Não entrega de mercadoria vendida por meio de site da internet. 
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

462.Processo:1.17.000.000780/2013-68 Voto: 3884/2013 Origem: PR-ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de  Informação. Notícia  de crime de violação  de direitos  autorais  (art.  184,  CP)  contra  particular.  

Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Oferta de vídeo-aulas, cujos direitos autorais pertencem a 
instituição de ensino a distância,  sem a devida autorização.  Ausência  de internacionalidade da conduta. 
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

463.Processo:1.34.001.002535/2013-02 Voto: 3959/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia  de estelionato  (art.  171,  CP)  contra  particulares.  Revisão  de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Oferta de empréstimos a pessoas com restrição de crédito, com exigência de 
depósito  de  quantia  para  liberação  do  dinheiro.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

464.Processo:1.14.000.000894/2013-10 Voto: 4036/2013 Origem: PR-BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta 
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Súmula nº 498 do STF. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

465.Processo:1.30.001.001051/2013-87 Voto: 4040/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de falsificação de selo ou sinal público em detrimento de Junta 

Comercial (CP, art. 296). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de 
empresas mercantis pela Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar  
os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  
específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC, 116529/MT, Rel. Min. Humberto 
Martins,  DJe  03/05/2011,  CC 81261/BA,  Relator  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  DJe  11/02/2009  e  CC 
109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/05/2010). Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

466.Processo:1.34.025.000088/2013-71 Voto: 4041/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DA BOA VISTA / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (art. 171, CP) em detrimento de particular. Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Não entrega de mercadoria vendida por meio de site da 
internet. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

467.Processo:1.34.001.002547/2013-29 Voto: 4043/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de induzimento ao suicídio (art. 122, CP) em site da internet. 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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

468.Processo:1.30.001.001502/2013-86 Voto: 4065/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  encaminhada  pelo  COAF  sobre  movimentações  financeiras  atípicas 

praticadas por sociedade empresária. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

469.Processo:1.30.005.000197/2013-75 Voto: 4087/2013 Origem: PRM – NITERÓI / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  de  estelionato  (art.  171,  CP)  contra  particular.  Revisão  de  declínio 

(Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Suposta  cobrança  de  honorários  advocatícios  incompatíveis  com  a 
complexidade  e  natureza  da  causa.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

470.Processo:1.33.002.000168/2013-21 Voto: 4092/2013 Origem: PRM – CHAPECÓ / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime contra a economia e as relações de consumo (art.  7º,  IX,  Lei 

8.137/90).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Venda  de  mercadorias  impróprias  para 
consumo. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

471.Processo:00248/2003 (2003.41.00.005377-1) Voto: 4093/2013 Origem: PR-RO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de falsificação de documento público (art. 297, CP) e uso de documento 

falso (art.  304, CP) em detrimento de Junta Comercial.  Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª 
CCR).  A realização  de  registro  de  empresas  mercantis  pela  Junta  Comercial  sob  a  supervisão  do 
Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da 
Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi 
ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do 
STJ (CC, 116529/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/05/2011, CC 81261/BA, Relator Min. Arnaldo 
Esteves Lima,  DJe 11/02/2009 e CC 109.526/SC,  Relator  Min.  Maria Thereza de Assis  Moura,  DJe 
26/05/2010).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

472.Processo:1.15.000.001111/2013-88 Voto: 4102/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima sobre a prática do crime de incitação ao crime (art. 286, CP), por  

meio de site de relacionamento. Revisão de declínio (Enunciado nº 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

473.Processo: IPL Nº 00425/2011 Voto: 4113/2013 Origem: PR-MA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  falsidade  ideológica  (art.  299,  CP)  em  detrimento  de  Junta 

Comercial.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de empresas 
mercantis pela Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio 
(DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e 
julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos 
e  específicos.  Competência  da  Justiça  Estadual.  Precedente  do  STJ  (CC,  116529/MT,  Rel.  Min. 
Humberto Martins, DJe 03/05/2011, CC 81261/BA, Relator Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 11/02/2009 e 
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CC 109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/05/2010). Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

474.Processo:00007/2011 Voto: 4141/2013 Origem: PRM – ILHÉUS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Suposto  crime de  estelionato (art.  171,  CP)  contra  particular.  Revisão  de declínio 

(Enunciado n° 33, 2ªCCR). Pagamento de certa quantia a terceiro para que este prestasse auxílio no 
processo  de  aposentadoria.  Entrega  de  documento  falso  que  atestava  que  o  benefício  tinha  sido 
aprovado.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

475.Processo:0006542-09.2013.4.01.3300 (0088/2013) Voto: 4179/2013 Origem: PR-BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Supostos crimes de ameaça (art.  147,  CP) e lesão corporal  (art.  129,  CP) contra  

particular, testemunha em ação trabalhista. Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ªCCR). A ameaça e a 
violência ocorreram após o depoimento da testemunha, o que desconfigura o crime de coação no curso 
do processo (art. 344, CP). 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

476.Processo:1.20.000.000729/2012-80 Voto: 4181/2013 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de declínio (Enunciado 

n°  32,  2ªCCR).  O  Município  deixou  de  cumprir  determinação  do  Juízo  Estadual  para  fornecer 
medicamentos a portador de esquizofrenia. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

477.Processo:1.34.004.000696/2013-23 Voto: 4266/2013 Origem: PRM – CAMPINAS / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime contra a economia popular (Lei 1.521/51).  Revisão de declínio 

(Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Concessionária  de  rodovias  estaduais  estaria  empregando  fraude  para 
aumentar a tarifa paga pelos usuários das rodovias. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

478.Processo: IPL Nº 00073/2013 Voto: 4317/2013 Origem: PR-PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita (art. 168 do CP) contra particular. Revisão de 

declínio (Enunciado nº 33, 2ª CCR). Advogada teria se apropriado de valores devidos a outro advogado 
dos autores de ação judicial. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

479.Processo:1.00.000.007209/2013-71 Voto: 4329/2013 Origem: PRM – PASSOS / MG 
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Notícia de suposta difusão de doença ou praga (art. 259, CP) e infração de 

medida sanitária preventiva (art. 268, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Utilização de 
subprodutos de origem animal em alimentos servidos a ruminantes. Desrespeito a ato normativo que 
proíbe a utilização de proteínas e gorduras de origem animal na alimentação desses animais, com a  
finalidade de prevenir a propagação da Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecida como “doença da 
vaca louca”.  O fato de a proibição ser  veiculada em norma do Ministério da Agricultura,  Pecuária e 
Abastecimento,  bem  como  ter  sido  este  órgão  federal  o  responsável  pela  fiscalização  e  detecção 
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daquelas substâncias em amostras do alimento analisado, não têm o condão, por si só, de atrair  a 
competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do delito em apuração. A competência da 
Justiça Federal  para o presente caso somente seria justificável se a conduta delituosa atingisse,  de 
forma direta, os bens, serviços ou interesses da União – in casu, mais especificamente, do Ministério da 
Agricultura,  Pecuária e Abastecimento –, o que não ocorre no caso dos autos.  A atividade em tese 
criminosa atenta contra a saúde pública, atingindo de forma direta as pessoas que serão prejudicadas 
com o consumo de produto animal no qual foi utilizada a substância proibida. Somente se verificaria a 
competência federal se o crime atingisse a própria atividade fiscalizatória do órgão da União – caso, por  
exemplo, o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte dos servidores do MAPA –, não 
bastando que o objeto dessa fiscalização – no caso, o alimento servido a ruminantes – seja atingido. O 
fato de o MAPA ser o órgão responsável pela regulamentação sanitária do setor de produtos de origem 
animal,  listando as substâncias consideradas de utilização proibida em animais bovinos,  não atrai  a 
competência  federal  para os crimes consistentes no efetivo uso daquelas  substâncias  por  parte  de 
terceiros. Caso se adotasse tal linha de raciocínio, em todas as hipóteses em que órgão ou entidade 
federal tenha a atribuição de complementação de normas penais em branco (e.g., lei de drogas, estatuto 
desarmamento,  comercialização  de  combustíveis  adulterados),  ou  o  poder  de  edição  de  normas 
regulamentares que de qualquer forma interfiram na caracterização de ilícitos penais, os crimes que 
exijam tal complementação ou que sejam atingidos pela regulamentação, quando praticados, seriam de 
competência  da  Justiça  Federal,  entendimento  este  que  não  prospera.  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 :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencida a Dra. Raquel 
Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

480.Processo:1.34.010.000363/2013-15 Voto: 4453/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia  de que  Promotor  de  Justiça  e  Delegados de  Polícia  teriam causado 

prejuízo a investigação e julgamento de agente condenado pela prática do crime de latrocínio, por terem 
envolvimento com o caso. 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

481.Processo:1.18.001.000078/2013-57 Voto: 4486/2013 Origem: PRM – ANÁPOLIS / GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça  de  Informação.  Notícia  de  supostos  crimes  de  inserção  de  dados  falsos  em  sistema  de 

informações (art. 313-A, CP) e extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314, CP) 
no âmbito de Conselho Municipal de Saúde. 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

482.Processo:1.15.002.000260/2013-18 Voto: 4487/2013 Origem: PR POLO – JUAZEIRO DO NORTE / IGUATU
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima de roubo de verbas destinadas ao pagamento de transporte 

escolar do Município de Viçosa do Ceará. 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

483.Processo:1.30.001.002535/2013-43 Voto: 4499/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de falsificação de selo ou sinal público em detrimento de Junta 

Comercial (CP, art. 296). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de 
empresas mercantis pela Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar  
os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e  
específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC, 116529/MT, Rel. Min. Humberto 
Martins,  DJe  03/05/2011,  CC 81261/BA,  Relator  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  DJe  11/02/2009  e  CC 
109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 26/05/2010). Ausência de atribuição do 
Ministério Público Federal. 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 
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Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

484.Processo:1.34.004.000576/2013-26 Voto: 4500/2013 Origem: PRM – CAMPINAS / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato (art. 171, CP) ou de falsidade ideológica (art. 299, 

CP) contra particular. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Notícia de envio fraudulento de 
mensagem simulando uma suposta mudança de senha do site de relacionamentos facebook. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

485.Processo:1.19.000.000787/2011-43 Voto: 3855/2013 Origem: PR-MA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de desconto indevido em conta corrente de pensionista do 

Exército Brasileiro. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). O Exército informou que não consta 
nenhum desconto na folha de pagamento da pensionista. Os débitos foram feitos diretamente na conta 
corrente da suposta vítima. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao 
Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

486.Processo:1.29.000.000812/2013-12 Voto: 4477/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento administrativo. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como “pirâmide”, que envolve a 
permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema.  Súmula nº 498 do STF. 
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

487.Processo:1.30.020.000156/2013-91 Voto: 4233/2013 Origem: PRM- SÃO GONÇALO/RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível ocorrência do crime de homicídio (art. 121, CP). Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Representação anônima, a qual traz notícia de um jornal acerca de homicídio 
praticado através de atropelamento por veículo automotor com motivação homossexual.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

488.Processo:1.30.001.002546/2013-23 Voto: 4232/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível ocorrência do crime de falsificação de documento particular (art. 298, 

CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR).  Utilização de documento falso perante a Junta 
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a fim de reativar sociedade empresária. 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 :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencida a Dra. Raquel 
Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

489.Processo:1.30.001.006421/2012-91 Voto: 4234/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível ocorrência do crime de estelionato (art. 171, CP). Revisão de declínio 

(Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Falsificação  em  documentação  de  arrecadação  de  instituição  bancária 
privada. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

490.Processo:1.34.030.000183/2012-14 Voto: 4265/2013 Origem: PRM-JALES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível ocorrência de crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, do 
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Decreto- Lei 201/67). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Denúncia anônima, através do 
sistema digi-denúncia sobra supostas irregularidades na área de saúde, esporte,  segurança pública, 
cultura, coleta de lixo, fraude em concurso público, entre outros. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

491.Processo:1.00.000.007005/2013-31 Voto: 4361/2013 Origem: PRM-MACAÉ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento administrativo. Supostos crimes de homicídio (art. 121, CP). Revisão de declínio (Enunciado n°  

32,  2ªCCR).  Notícia  anônima relatando diversos  homicídios relacionados ao  tráfico  de drogas,  os  quais  
motivaram operação envolvendo as polícias federal, civil  e militar nos municípios envolvidos. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

492.Processo:1.30.008.000064/2013-79 Voto: 3275/2013 Origem: PRM – RESENDE / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  ambiental  (art.  56  da  Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Transporte de produtos perigosos sem a devida autorização. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

493.Processo:1.34.001.001474/2013-58 Voto: 2976/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  informação:  Suposta  prática  do  crime  de  ameaça  (art.  147,  CP).  Revisão  de  declínio  

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Possível crime praticado por meio do site de relacionamento facebook, assim 
como por  meio  ligações  telefônicas.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

494.Processo:1.29.006.000143/2013-11 Voto: 3755/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :  Peças de Informação. Suposto crime de furto (art. 155, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 

2ªCCR). Noticia de subtração de dois carimbos e aproximadamente 09 folhas de receituário controlado 
de consultório de médica psiquiatra.  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

495.Processo:1.00.000.006321/2013-95 Voto: 3760/2013 Origem: PR-AM
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento administrativo. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Noticia de maus tratos em 

penitenciária estadual.  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

496.Processo:1.34.043.000037/2013-21 Voto: 3981/2013 Origem: PRM-OSASCO/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível ocorrência do crime de falsificação de documento público (art. 297, CP). 

Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Utilização de documentos falsos perante Registro Público 
a  fim  de  realizar  grilagem  de  terras  particulares  na  região.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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497.Processo:1.30.008.000083/2013-03 Voto: 3761/2013 Origem: PR-RESENDE/RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime ambiental (art. 56 da Lei 9.605/98). Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Transporte de produto ou substância perigosa, sem a devida autorização do 
órgão ambiental competente. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

498.Processo:1.30.008.000077/2013-48 Voto: 3780/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime ambiental (art. 56 da Lei 9.605/98). Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Transporte de produto ou substância perigosa, sem a devida autorização do 
órgão ambiental competente. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

499.Processo:1.34.002.000278/2013-56 Voto: 3788/2013 Origem: PRM-ARAÇATUBA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposta prática do crime de estelionato (art.  171, CP). Revisão de 

declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Falsificação e uso de documentos falsos, para abertura de contas no 
Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista.  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

500.Processo:1.30.008.000050/2013-55 Voto: 3819/2013 Origem: PRM-RESENDE/RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime ambiental (art. 56 da Lei 9.605/98). Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Transporte de produto ou substância perigosa, sem a devida autorização do 
órgão ambiental competente. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

501.Processo:1.15.003.000213/2013-56 Voto: 3793/2013 Origem: PRM- SOBRAL/CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposta prática do crime de roubo (art. 157, CP). Revisão de declínio (Enunciado 

n° 32,  2ªCCR).  Notícia  anônima, através do digi-  denúncia,  a qual relata a ocorrência de assalto  a  
mulher,  que  após  ter  sacado  quantia  no  Banco  do  Brasil  foi  abordada  ao  se  dirigir  a  sua  casa. 
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

502.Processo:1.15.003.000232/2013-82 Voto: 3791/2013 Origem: PRM- SOBRAL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposta prática do crime de estelionato (art.  171, CP). Revisão de 

declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Denúncia  on line  quanto a ocorrência de compra eletrônica, pelo 
facebook,  porém  sem  o  devido  recebimento  do  produto. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

503.Processo:1.34.001.001764/2013-00 Voto: 3820/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposta prática do crime previsto no art. 20, §2, da Lei 7.716/89. Revisão de 

declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Notícia que comentarista de programa de televisão teria praticado 
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discriminação de procedência nacional ao declarar que “políticos nordestinos são os mais corruptos”. 
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

504.Processo:1.11.000.000363/2013-39 Voto: 3939/2013 Origem: PR-AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível ocorrência do crime de maus- tratos (art. 136, CP). Revisão de declínio 

(Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Denúncia  on-line.  Supostos  maus-  tratos  a  pessoa  menor  de  idade, 
submetendo-a a condições precárias de vida. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

505.Processo:1.29.002.000080/2013-32 Voto: 3204/2013 Origem: PRM- CAIXIAS DO SUL/RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de maus- tratos (art. 136, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 

32, 2ªCCR). Suposta exploração. Representação anônima, por contato telefônico, relatando que pessoas 
internadas em centro de reabilitação de usuários e ex- usuários de drogas ou álcool estariam sendo 
obrigadas a trabalhar o dia inteiro, sem descanso. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

506.Processo:1.33.001.000046/2013-45 Voto: 3211/2013 Origem: PRM- BLUMENAU/SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível ocorrência de crime de apropriação indébita (art. 168, CP). Revisão de 

declínio  (Enunciado n°  32,  2ªCCR).  Representação,  por  meio  eletrônico,  de notícia  de que filha de 
pessoa portadora de Esquizofrenia  Paranóide  passou a querer  utilizar  a  aposentadoria  destinada  a 
doente, bem como vender os bens da vítima. Ausência de elementos de informação capazes de justificar 
a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

507.Processo:1.34.001.002565/2013-19 Voto: 4269/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta 
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Súmula nº 498 do STF. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

508.Processo:1.29.000.000456/2013-29 Voto: 4715/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Notícia encaminhada pelo COAF sobre movimentações financeiras suspeitas e 

atípicas de particulares e servidora pública estadual.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

509.Processo:1.34.030.000162/2012-07 Voto: 4718/2013 Origem: PRM – JALES / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de irregularidades em fundação educacional privada, que teriam causado 

dívidas ao polo universitário. Revisão de declínio (Enunciado nº 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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510.Processo:1.33.000.001617/2013-79 Voto: 4741/2013 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 

2ªCCR).  Mau  funcionamento  de  estações  de  tratamento  de  esgoto.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

511. Processo:1.33.000.000539/2013-95 Voto: 4742/2013 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 

2ªCCR). Edificação irregular em área de entorno de Unidade de Conservação e descumprimento de 
embargo lavrado pelo ICMBIO. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

512.Processo:1.18.000.000237/2013-23 Voto: 4743/2013 Origem: PR-GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia  de crime de  ameaça (art.  147,  CP)  contra  Promotora  de Justiça  do 

Ministério Público do Estado de Goiás. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

513.Processo:1.11.001.000064/2013-94 Voto: 4744/2013 Origem: PRM – ARAPIRACA / AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Notícia de suposta fraude com verbas municipais. 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

514.Processo:1.30.017.000389/2013-42 Voto: 4745/2013 Origem: PRM–SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima de supostos crimes de violação de direitos autorais (art. 184, CP)  

e de contrabando/descaminho (art. 334, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Notícia de 
apreensão de 20 mil mídias piratas e outros produtos sem nota fiscal. Ausência de elementos mínimos  
necessários para a deflagração da persecução penal quanto ao crime de previsto no art. 334 do Código 
Penal. Requisição à Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial de remessa à  
Delegacia de Polícia Federal de eventuais produtos apreendidos que eventualmente configurem a prática do  
crime previsto no art. 334 do Código Penal. Ausência de indícios internacionalidade da conduta. Inexistência  
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir  
na persecução penal quanto ao crime previsto no art. 184 do Código Penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao crime de violação de direitos autorais.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

515.Processo:1.30.001.002906/2013-97 Voto: 4750/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Possível crime praticado através da internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 

32,  2ªCCR).  Publicação  de  fotografia  do  filho  da  noticiante  no  site  de  relacionamento  Facebook. 
Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta e de tratado internacional do qual o Brasil seja 
parte visando ao combate do ilícito em questão.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

516.Processo:1.16.000.000751/2013-33 Voto: 4763/2013 Origem: PR-BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
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Ementa :Peça  de  Informação.  Notícia  de homicídios  e  estelionatos  praticados  por  suposto  “grupo  de  extermínio”  
integrado por agentes da Polícia Militar e Civil, servidores públicos do Instituto Médico Legal e Membros do 
Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Revisão de declínio (Enunciado nº 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

517.Processo:1.30.001.002905/2013-42 Voto: 4764/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de crime de ameaça (art. 147, CP) contra particular. Revisão de declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

518.Processo:1.22.000.001061/2013-02 Voto: 3913/2013 Origem: PR-MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Crime ambiental (art. 29, Lei 9.605/98).  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 

IV). Manter  em  cativeiro  4  aves  pertencentes  à  fauna  silvestre  sem  autorização  ambiental.  Aves  não 
ameaçadas de extinção. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal.  Enunciado nº 43, 2ªCCR. Recebimento do arquivamento como 
declínio de atribuições. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

519.Processo:1.25.000.000932/2013-51 Voto: 4782/2013 Origem: PR-PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  praticado  por  advogado,  contra 

particulares, no curso de processo judicial. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

520.Processo:1.30.002.000066/2013-18 Voto: 4785/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposta ineficiência do contingente de policiais militares lotados na Unidade 

de Polícia Pacificadora do Complexo do Alemão/RJ. Revisão de declínio (Enunciado nº 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

521.Processo:1.30.017.000393/2013-19 Voto: 4787/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime de ameaça (art. 147, CP) contra particular. Revisão de 

declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR).  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

522.Processo:1.18.000.001328/2013-86 Voto: 4788/2013 Origem: PR-GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Notícia de suposto crime de incitação ao crime (art. 286, CP) e de apologia 

de crime ou criminoso (art. 287, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Suposto incentivo a 
maus-tratos de animais domésticos em site de relacionamento. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

523.Processo:1.22.000.001311/2013-04 Voto: 5075/2013 Origem: PR/MG
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Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (art.  168,  CP).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Saque realizado por advogado, referente à RPV, emitida em favor de seu 
cliente, sem o seu devido repasse. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

524.Processo:1.28.000.000263/2013-13 Voto: 5077/2013 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta 
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Súmula nº 498 do STF. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

525.Processo:1.29.011.000075/2013-11 Voto: 5079/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de furto (art.  155, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32,  

2ªCCR). Noticia de subtração veículos automotores. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

526.Processo:1.34.001.002889/2013-49 Voto: 5086/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato (art. 171, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 

2ªCCR). Tentativa em obter dados de cartões de créditos por meio de site da internet. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

527.Processo:1.34.001.002883/2013-71 Voto: 5088/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato (art. 171, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 

da 2ª Câmara). Tentativa em obter dados de cartão de crédito por meio de spam que se passa por site 
da empresa operadora de cartões de crédito. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

528.Processo:1.34.001.002963/2013-27 Voto: 5156/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta 
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Súmula nº 498 do STF. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

529.Processo:DPF-PB-0533/2009-IPL Voto: 5166/2013 Origem: PR-PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :  Inquérito policial. Suposto crime de estelionato e corrupção passiva (art. 171 e 317, respectivamente do  

CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Advogado, após revogação de mandato, realizou 
saques de valores que haviam sido depositados nas contas vinculadas às ações manejadas pelas suas 
clientes. Participação dolosa de servidor público, que validou a cópia da procuração já revogada, foi 
descartada. 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 
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Ministério Público Estadual.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 

e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

530.Processo:1.23.000.000503/2013-58 Voto: 5168/2013 Origem: PR-PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93. Revisão de declínio (Enunciado 

n° 32, 2ªCCR). Não apresentação do processo de licitação, relativo a reforma em posto de saúde, pelaa reforma em posto de saúde, pela  
ex- gestora do fundo municipal de saúde do Município de Augusto Corrêa/PA. ex- gestora do fundo municipal de saúde do Município de Augusto Corrêa/PA. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

531.Processo:1.33.000.001304/2013-11 Voto: 5174/2013 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime de injúria (art. 140, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Denúncia anônima em razão de ofensas por um participante em sala de bate papo. 
Crime  cuja  ação  penal  somente  se  procede mediante  queixa.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério 
Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Recebimento do declínio de atribuições como arquivamento. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

532.Processo:1.33.005.000486/2012-81 Voto: 5178/2013 Origem: PRM- JOINVILLE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime material contra a ordem tributária (art. 1º, I, 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. Súmula Vinculante n° 24, do STF. 
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

533.Processo:1.33.001.000184/2013-24 Voto: 5180/2013 Origem: PRM-BLUMENAU
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato (art. 171, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 

2ªCCR). Tentativa de golpe de resgate de convênio SUSEP. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

534.Processo:1.14.001.000249/2013-97 Voto: 5185/2013 Origem: PRM- ILHÉUS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :  Peças de Informação. Suposto crime de falsificação de documento particular (art. 298, CP). Revisão de 

declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Possíveis irregularidades em acordo firmado entre Sociedade de 
Economia Mista e Sociedade Empresária. Legitimidade quanto à assinatura de termo aditivo objeto de 
posterior  execução.  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
535.Processo:1.29.003.000088/2013-99 Voto: 3280/2013 Origem: PR-RS

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime de descaminho (art. 334 do Código Penal). Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV).  Ausência de indícios de que a mercadoria apreendida seja 
produto de importação irregular. Ainda que fosse, os tributos supostamente não recolhidos seriam de 
valor  inferior ao patamar previsto no artigo 20,  caput,  da Lei  nº  10.522/2002 (R$ 10.000,00),  o que 
possibilitaria  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Homologação  do  arquivamento.  Notícia  de 
supostos  crimes  de  falsificação,  corrupção,  adulteração  ou  alteração  de  produto  destinado  a  fins 
terapêuticos ou medicinais (art. 273, CP) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica 
(art.  282,  CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32,  2ªCCR). Produtos  de  procedência  nacional. 
Ausência de elementos de  informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
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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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

536.Processo:1.17.001.000064/2013-71 Voto: 4134/2013 Origem: PRM – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia  de infração administrativa  consistente  na não apresentação de notas 

fiscais de aquisição de combustíveis à ANP (art. 3º, VI, Lei 9.847/99). Revisão de arquivamento (LC n° 
75/93, art. 62, IV). Mera infração administrativa. Não configuração de crime. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Eventuais vícios e defeitos na escrituração contábil e fiscal da empresa constituem indícios de suposto 
crime em detrimento da fiscalização tributária estadual, com possível supressão de pagamento de tributo 
estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
537.Processo:1.24.000.000782/2005-11 Voto: 2679/2013 Origem: PR-AM

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposta prática do crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº  

8.137/90). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Exploração de atividades de jogos de azar,  
sem  o  devido  recolhimento  previdenciário.  Pagamento  integral  da  dívida.  Extinção  da  punibilidade. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

538.Processo:1.28.000.000314/2011-37 Voto: 4083/2013 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  civil  público. Suposto  crime  de  abandono  de  função  (art.  323,  §  1º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  O  possível  abandono  de  cargo  ocorreu  efetivamente  em 
01/07/2006,  ou  seja  depois  de  30 dias  de faltas  injustificadas.  Pena de quinze  dias  a  um mês  de 
detenção,  ou  multa.  Prazo  prescricional  de  4  (quatro)  anos,  de  acordo  com  o  art.  109,  V,  do  CP. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

539.Processo:1.30.014.000137/2012-62 Voto: 3188/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de supostos crimes relacionados a benefícios previdenciários objeto de 

análise de Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado na Corregedoria Regional do INSS – Rio 
de Janeiro.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).  Em relação aos primeiro, segundo e 
terceiro investigados existem procedimentos investigatórios versando sobre os mesmos fatos. Aplicação 
do princípio “ne bis in idem”. Em relação ao quarto investigado a regularidade de um dos benefícios foi 
reconhecida judicialmente e está acobertada pela coisa julgada e quanto ao outro benefício verifica-se a 
prescrição da pretensão punitiva estatal, ante a redução pela metade do prazo prescricional em face de o 
agente ser maior de 70 anos e de o recebimento da última parcela do benefício ter ocorrido em 2004. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

540.Processo:1.30.019.000144/2009-19 Voto: 4145/2013 Origem: PRM-TERESÓPOLIS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de sonegação fiscal, por pessoa jurídica, (art. 1º, I, 

da Lei nº 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Informação da Receita Federal  
de que não se vislumbram irregularidades na situação fiscal da pessoa representada. Ausência de justa 
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

541.Processo:1.17.000.000550/2013-07 Voto: 3938/2013 Origem: PR-ES 
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime de intolerância religiosa (art. 20 da Lei 7.716/89, CP) 

contra cristãos de Igreja Evangélica. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Sem adequação 
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ao tipo do crime de intolerância, mas sim relatos de possíveis atitudes desviadas de alguns membros do 
grupo religioso. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

542.Processo:1.29.000.000527/2013-93 Voto: 3216/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento administrativo. Notícia de suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, CP).  

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Supostos saques de valores referentes ao benefício de  
uma segurada já  falecida,  no período  de dezembro  de 1995 a  novembro  de 1996.  Reconhecida  a 
prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 109, inciso III,  do Código Penal.  Além disso, 
mesmo utilizando os procedimentos cabíveis, não foi possível identificar o autor dos saques, pois trata-
se de benefício pago por meio de cartão magnético. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem 
a identificação  da  autoria  delitiva  e de  linha plausível  de investigação  a justificar  novas  diligências. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

543.Processo:1.11.000.000251/2013-88 Voto: 3210/2013 Origem: PR-AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime de injúria (art.  140 c/c 145, CP) contra a honra de 

Deputado Federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Denúncia  on-line  em que um 
usuário da internet teria proferido ofensas contra a honra de funcionário público. Crimes cuja ação penal 
depende de representação do ofendido. Inexistência de representação. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

544.Processo:1.30.001.002269/2013-59 Voto: 3977/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, CP). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Suposto saque de valor, referente a benefício de uma segurada 
já falecida, no período de outubro de 1997 a junho de 1998. Pena máxima cominada de 06 anos e 8 
meses de reclusão, sendo o prazo prescricional de 12 anos. Reconhecida a prescrição da pretensão 
punitiva estatal, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

545.Processo:1.15.000.000797/2013-90 Voto: 3226/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, CP). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Suposto saque de valor, referente a benefício de uma segurada 
já falecida, no período de setembro de 1995. Pena máxima cominada de 06 anos e 8 meses de reclusão, 
sendo o prazo prescricional de 12 anos. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos 
termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

546.Processo:1.35.000.000540/2013-45 Voto: 3223/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime tipificado no art. 336 do Código Penal. Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de possível rompimento de lacres de interdição, em detrimento da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Existência de inquérito policial versando 
sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

547.Processo:1.34.015.000173/2013-58 Voto: 3924/2013 Origem: PRM- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de apropriação indébita (art. 168, CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Existência de diversas ações penais relativas ao mesmo delito, inclusive, em alguns casos, 
já proferida sentença condenatória. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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548.Processo:1.17.000.000491/2013-69 Voto: 3862/2013 Origem: PR-ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime de injúria (art. 140, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Administradora, na qualidade de assistente técnico, criticou planilha elaborada por 
contador de Juízo Federal. Não se verifica a intenção de humilhar ou ofender a pessoa do contador, mas 
simplesmente expressar determinada opinião. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

549.Processo:1.31.000.000196/2013-33 Voto: 3821/2013 Origem: PR-RO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Serragem de arvore da espécie 

Cedromara, morta e tombada fora da Unidade de Conservação Flona Bom Futuro. Não apresentação do 
registro  da  motosserra  junto  ao  IBAMA.  Sem  incidência  da  legislação  penal,  restando  a  esfera 
administrativa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

550.Processo:1.16.000.000848/2013-46 Voto: 3817/2013 Origem: PR-DF
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto furto (art.  155, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). 

Subtração de um cavalo, sem raça definida. Sem identificação de pessoa suspeita, nem de testemunha 
que tenha presenciado tal fato. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da 
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

551.Processo:1.11.000.000318/2013-84 Voto: 3747/2013 Origem: PR-AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de injúria (art. 140, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62,  IV). Denúncia  anônima  on line,  a qual  relata  que  pessoa não identificada  ofende e constrange 
homossexuais em sala de bate- papo uol. Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa. 
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa  
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

552.Processo:1.25.005.000118/2013-96 Voto: 3217/2013 Origem: PRM LONDRINA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação.  Notícia  de suposto crime tipificado no art.  334 do Código Penal.  Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Representação fiscal para fins penais. Apreensão de mercadoria 
de  procedência  estrangeira  (cigarros)  desacompanhadas  da  documentação  legal  de  sua  regular 
importação. Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

553.Processo:1.25.013.000109/2011-34 Voto: 4037/2013 Origem: PRM-JACAREZINHO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposto crime tipificado no art. 171, 3º do Código Penal. Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Irregularidades em autos de processo de ação previdenciária.  
Fatos descritos no presente expediente já estão sendo apurados em ação penal em trâmite na Justiça 
Federal. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

554.Processo:1.36.001.000036/2013-06 Voto: 4035/2013 Origem: PRM- ARAGUAINA/TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime tipificado no art. 171, 3º do Código Penal. Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de possível recebimento de benefício previdenciário de forma irregular.  
Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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555.Processo:1.30.001.001870/2013-24 Voto: 3980/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação.  Suposto crime de estelionato previdenciário  (art.  171,  § 3º,  CP).  Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Suposto saque de valor, referente a benefício de uma segurada já 
falecida,  no período de novembro de 2005 a janeiro de 2006. A conduta de receber indevidamente 
apenas três parcelas de benefício previdenciário, apesar de ser formalmente típica, não é materialmente 
típica, uma vez que ausente relevância penal diante da inexpressiva lesão provocada ao bem jurídico 
tutelado. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva e de linha 
plausível de investigação a justificar novas diligências. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

556.Processo:  1.15.000.000784/2013-11 Voto: 4143/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Em relação ao recebimento indevido do benefício nos meses de 
fevereiro e março de 2007, foi constatado que o investigado possui mais de 75 anos de idade. Prazo  
prescricional de 6 (seis) anos, de acordo com art. 115, CP. Prescrição da pretensão punitiva estatal. No 
período de abril e outubro de 2007 e agosto de 2008, a conduta de receber indevidamente apenas três 
parcelas de benefício previdenciário, apesar de ser formalmente típica, não é materialmente típica, uma 
vez que ausente relevância penal  diante da inexpressiva lesão provocada ao bem jurídico tutelado. 
Incidência do princípio da insignificância. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

557.Processo:1.20.001.000136/2012-11 Voto: 3214/2013 Origem: PRM – CÁCERES / MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Supostos crimes de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203,  

CP) e falsificação de documento público (art. 297, §4º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
IV). Professor contratado por instituição de ensino estadual, em regime de contratação temporária, sem 
concurso público. Contratação feita sob o regime estatutário, nos termos da Lei Complementar Estadual 
nº 04 de 15/10/1990. As contribuições previdenciárias foram regularmente recolhidas. Não configuração 
do crime previsto no art. 203 do CP. No entanto, ainda que configurado, a pretensão punitiva estatal 
estaria prescrita, uma vez que os fatos ocorreram entre 2001 e 2006 e a pena máxima prevista é de 2  
anos, sendo o prazo prescricional de 4 anos. A necessidade de anotação em CTPS no caso em apreço é  
controvertida, o que caracteriza a manifesta ausência de dolo do agente em omitir a anotação na CTPS. 
Atipicidade. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

558.Processo: IPL Nº 3000.2012.001549-8 (0677/2012-1) Voto: 3215/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Supostos  crimes imputados a Militares  do Exército  Brasileiro.  Revisão de declínio 

(Enunciado n° 33,  2ªCCR).  Atribuição do Ministério Público Militar.  Os fatos já  foram apurados pelo 
Ministério  Público  Militar.  Aplicação  do  princípio  “ne  bis  in  idem”.  Recebimento  do  declínio  como 
arquivamento. Homologação do arquivamento e remessa dos autos ao Ministério Público Militar. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

559.Processo:1.30.001.007114/2012-28 Voto: 3219/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público instaurado com o objetivo de expedir Recomendação ao Secretário de Segurança 

Pública no Estado do Rio de Janeiro, ao Superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e ao 
Comandante Geral  da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para que não deixem de efetivar  
qualquer atividade de repressão à exploração de jogo de bingo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art.  62,  IV).  Recomendação  já  expedida.  Esgotamento  do  objeto.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

560.Processo:1.04.004.000253/2011-18 Voto: 3225/2013 Origem: PRR – 4a REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Convênio firmado entre o Município de Santo Antônio do Sudoeste/PR e o Fundo 

Nacional de Saúde. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Apesar de a prestação de contas 
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ainda não ter sido aprovada pelo órgão convenente as diligências realizadas nos autos comprovaram 
que o objeto do convênio foi devidamente cumprido. A não apresentação de notas fiscais foi motivada 
pelo não atendimento, pelas empresas fornecedoras, de solicitação de correção das notas fiscais. A 
adoção de modalidade diversa da prevista de procedimento licitatório foi devidamente justificada. Consta 
dos autos  declaração técnica  da representante do Conselho Municipal  de Saúde afirmando que os 
medicamentos foram adquiridos e distribuídos aos munícipes, sendo cumprido o objeto do Convênio. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

561.Processo:1.35.000.001777/2012-62 Voto: 3231/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de falso testemunho (art. 342, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). O falso, que afasta a auto-incriminação, não caracteriza o delito tipificado no artigo 342 do 
Código  Penal.  Precedentes  do  STJ  (STJ:  47125  SP  2005/0138607-5,  Relator:  Ministro  HAMILTON 
CARVALHIDO, Data de Julgamento: 02/05/2006, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 05/02/2007 p. 
389). Atipicidade. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

562.Processo: 1.36.000.000377/2012-01 Voto: 3235/2013 Origem: PR-TO
Relator : Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Peças de Informação. Suposto crime ambiental (art. 68, Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  dolo  no  descumprimento  de  obrigações  assumidas  em  Termo  de 
Ajustamento de Conduta, uma vez que a falta de regularização da propriedade rural se deu em função 
de ineficácia dos próprios órgãos ambientais. Promoção da responsabilização nas esferas civil e penal, 
com a propositura de ação civil pública e de ação penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento 
do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão : Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

563.Processo:1.30.001.004289/2011-01 Voto: 3240/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima sobre suposta frustração de direito assegurado por lei trabalhista 

(art.  203, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Contratação de empregados, em 
caráter temporário, por interposta pessoa. Os elementos colacionados aos autos demonstram que os 
representantes legais da empresa acreditavam ser lícita a terceirização. Manifesta ausência de dolo. Os 
direitos trabalhistas dos empregados foram preservados. Atipicidade. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

564.Processo:1.01.004.000738/2012-96 Voto: 3252/2013 Origem: PRR – 1ª REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de irregularidades na execução de obras custeadas com recursos de 

emenda ao Orçamento Geral da União. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Verificado 
apenas atraso na execução das obras. Os valores repassados continuam depositados nas contas bancárias 
vinculadas. Inexistência de indícios da prática de crime. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

565.Processo:1.11.000.001128/2011-12 Voto: 3258/2013 Origem: PR-AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (art. 1°, incs. III e IV, 

do Decreto-Lei 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos entre 1998 e  
2000. Pena máxima de 3 (três) anos.  Prazo prescricional de 8 (oito) anos.  Prescrição da pretensão 
punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

566.Processo:1.36.001.000030/2013-21 Voto: 3259/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA / TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  com  o  intuito  de  apresentar  proposta  de  delação 

premiada  a  suposto  beneficiário  de  fraude  licitatória  em  São  Bento  do  Tocantins. Revisão  de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Apresentada a proposta o agente permaneceu inerte. Perda do 
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objeto. A suposta fraude em licitação já está sendo investigada em inquérito policial. Ausência de justa  
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

567.Processo:1.30.004.000057/2013-15 Voto: 3276/2013 Origem: PRM – ITAPERUNA / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de supostos crimes previstos nos artigos 55 da Lei 9.605/98 e 2º da Lei 

8.176/91 e 149 do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito 
policial  versando  sobre  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

568.Processo:1.30.004.000056/2013-62 Voto: 3277/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima de crime contra a Previdência Social. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia extremamente genérica, vaga e sem delimitação precisa. Ausência de 
elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

569.Processo:1.17.001.000042/2013-19 Voto: 3279/2013 Origem: PRM – CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM / ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado com o objetivo de averiguar se os antecedentes de réu de ação 

penal autorizavam o oferecimento do benefício da transação penal. Revisão de arquivamento (LC n° 
75/93,  art.  62,  IV).  Obtidas  as  certidões  de  antecedentes  criminais  do  acusado.  Perda  do  objeto. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

570.Processo:1.30.001.001975/2013-83 Voto: 3281/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima sobre suposta divulgação de fotos de menores nuas em site de 

relacionamento.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Não  verificada  qualquer  foto 
contendo nudez.  Não caracterização de crime.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

571.Processo:1.18.003.000010/2013-58 Voto: 3282/2013 Origem: PRM – RIO VERDE / GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Notícia de suposto crime material contra a ordem tributária (art. 1º, I, 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. Súmula Vinculante n° 24, do STF.  
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

572.Processo:1.28.000.000089/2013-09 Voto: 3295/2013 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental (art. 60 da Lei nº 9605/98). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art.  62, IV). Agente que teria deixado de entregar ao IBAMA relatório anual das atividades 
exercidas no ano anterior. Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição de 
multa ao infrator. Não enquadramento em qualquer tipo penal. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

573.Processo:1.28.200.000033/2013-90 Voto: 3309/2013 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (art. 1°, incs. III, IV e 

VI, do Decreto-Lei 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 2004.  
Pena máxima de 3 (três) anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva  
estatal. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

574.Processo:1.30.001.001226/2013-56 Voto: 3326/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça  de  Informativa.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional  de  12  (doze)  anos.  O  recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário  se  deu  até 
dezembro de 2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

575.Processo:1.25.002.000214/2013-64 Voto: 3333/2013 Origem: PRM – CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de crime de prática do crime de roubo (art. 157, CP) contra 

a  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV). 
Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

576.Processo:1.00.000.005726/2013-14 Voto: 3337/2013 Origem: PRE - PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Suposto crime eleitoral.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV). 

Exposição de crítica  pessoal à diplomação do segundo colocado nas eleições majoritárias de Água 
Preta/PE. Não enquadramento em qualquer tipo penal. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

577.Processo:1.28.200.000035/2013-89 Voto: 3340/2013 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (art. 1°, incs. III, IV e 

V, do Decreto-Lei 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 2000.  
Pena máxima de 3 (três) anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva  
estatal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

578.Processo:1.25.015.000020/2013-10 Voto: 3345/2013 Origem: PRM – UNIÃO DA VITÓRIA / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional de 12 (doze) anos. O recebimento indevido do benefício previdenciário se deu até maio de 
2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

579.Processo:1.15.002.000014/2013-58 Voto: 3348/2013 Origem: PR - POLO – JUAZEIRO DO NORTE / IGUATU
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (art.  168-A, CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 5 anos. Prazo prescricional de 12 (doze) anos. 
Fatos ocorridos em 2000. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

580.Processo:1.05.000.001220/2011-80 Voto: 3360/2013 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Relator  p/ 
acordão

:Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré Voto: 5285/2013

Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67). Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Doação de bens públicos a hospital particular, cujo presidente é 
irmão do ex-gestor municipal. Propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Os 
bens doados foram utilizados na consecução das finalidades essenciais do hospital. Embora configurado 
o ato de improbidade administrativa não restou configurado crime de responsabilidade. Inexistência de 
dolo em desviar, apropriar-se ou aplicar indevidamente os bens públicos doados. Atipicidade. Ausência 
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de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do arquivamento. Vencido o Relator Dr. Oswaldo José  

Barbosa Silva. Redigirá o voto vencedor o Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré. Ausente Justificadamente Dr 
José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

581.Processo:1.00.000.005872/2013-31 Voto: 3361/2013 Origem: PRE-PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Notícia  que  imputa  crimes  a  prefeita  e  a  vice-prefeito.  Revisão  de 

arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  A notícia  é  extremamente  genérica,  não  aponta  nenhuma 
conduta concreta e não apresenta qualquer elemento probatório que a lastreie. Ausência de elementos 
mínimos  necessários  à  deflagração  da  persecução  penal.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

582.Processo:1.15.000.000919/2013-48 Voto: 3376/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  de  recebimento  de  e-mail  malicioso  destinado  à  obtenção de  dados 

pessoais  do  destinatário.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência  de  dano. 
Impossibilidade de identificação da autoria delitiva. Inexistência de linha plausível de investigação a justificar 
diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

583.Processo:1.20.000.000190/2012-69 Voto: 3379/2013 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita (art. 168, CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

584.Processo:1.13.000.000599/2011-39 Voto: 3390/2013 Origem: PR-AM
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Envio  de  documentos  para  fins  de  juntada  em autos  de  inquérito  policial  já  

arquivado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

585.Processo:1.05.000.000208/2013-10 Voto: 3394/2013 Origem: PRR – 5ª REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de supostas irregularidades na aplicação de verbas públicas no Município 

de Timbaúba. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia extremamente genérica, vaga 
e sem delimitação precisa. Ausência de elementos mínimos necessários à deflagração da persecução 
penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

586.Processo:1.00.000.012810/2012-03 Voto: 3398/2013 Origem: PRM – REDENÇÃO / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto trabalho escravo. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,  

IV). Existência de ação penal versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

587.Processo:1.30.001.007432/2012-99 Voto: 3437/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional de 12 (doze) anos. O recebimento indevido do benefício ocorreu até 28 de fevereiro de 
2001. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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588.Processo:1.27.000.000164/2013-61 Voto: 3448/2013 Origem: PR-PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP). 

Revisão  de  arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  A empresa  representada,  que encontra-se  em 
recuperação  judicial,  já  recolheu  as  contribuições  correspondentes  ao  representante.  Extinção  da 
punibilidade (art. 69, Lei 11.941/09). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

589.Processo:01296/2012 Voto: 3473/2013 Origem: PRM – IRECÊ / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Notícia  de  suposto  crime  de  desenvolvimento  clandestino  de  atividades  de 

telecomunicações. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). A suposta rádio não está em 
funcionamento e a ANATEL não realizou ação in loco, não havendo apreensão de qualquer transmissor. 
Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

590.Processo:1.30.001.005065/2011-16 Voto: 3480/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  sobre  suposta  omissão  de  servidores  da  Receita  Federal  quanto  à 

cobrança  de  contribuições  devidas  por  companhias  petrolíferas  ao  Fisco  Federal.  Revisão  de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Um dos créditos objeto da representação já foi pago. Outros dois 
Procedimentos Administrativos Fiscais foram instaurados para acompanhar Mandados de Segurança 
impetrados pelas petrolíferas. Não houve omissão por parte de servidores da Receita, uma vez que os 
créditos tributários estão sendo acompanhados e fiscalizados de maneira adequada. Ausência de justa 
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

591.Processo:1.29.018.000030/2013-86 Voto: 3509/2013 Origem: PRM – ERECHIM / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia anônima sobre suposto crime de estelionato previdenciário 

(art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ex-presidiários, embora postos 
em liberdade, continuariam a receber o benefício previdenciário de auxílio-reclusão. O INSS informou 
que  os  indicados  nunca  receberam  auxílio-reclusão.  Foi  requisitado  ao  INSS  que  instaurasse 
procedimentos  administrativos  de revisão  de todos  os  benefícios  de auxílio-reclusão concedidos  no 
âmbito  da  Subseção Judiciária  de  Erechim,  para  apurar  possíveis  fraudes,  que,  caso  constatadas, 
ensejarão a instauração de procedimentos próprios. Ausência de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

592.Processo:1.29.011.000045/2013-12 Voto: 3543/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  contra  a  marca  (art.  190,  Lei  9.279/96).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (art. 199, Lei 
9.279/96).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e, 
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Recebimento  do  declínio  de 
atribuições como arquivamento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

593.Processo:1.34.010.000177/2013-86 Voto: 3377/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima sobre o surgimento de “caveira do pânico” e mensagens em 

inglês na tela do computador. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A notícia não é clara e 
não traz elementos capazes de ensejar uma investigação concreta. Ausência de elementos mínimos 
necessários  à  deflagração  da  persecução penal  e  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

594.Processo:1.29.003.000073/2013-21 Voto: 3599/2013 Origem: PRM – NOVO HAMBURGO / RS
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Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto “estelionato judiciário”. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

IV). Suposta simulação de lide trabalhista com o fim de obtenção de vantagens indevidas. Ausência de 
previsão legal da conduta reputada como delitiva. Atipicidade. Precedentes jurisprudenciais. Ausência de 
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Após o voto do Relator, pediu vista a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. O Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada aguarda para proferir voto.

595.Processo:1.25.012.000044/2012-18 Voto: 3634/2013 Origem: PRM – GUAÍRA / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de importação irregular de medicamentos (art. 

273,  CP) e de descaminho (art.  334,  CP).  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Os 
medicamentos foram destruídos sem que o exame pericial fosse feito. Ausência de materialidade delitiva 
do crime previsto no artigo 273 do Código Penal.  Quanto ao crime de descaminho os tributos não 
recolhidos  foram  calculados  em  valor  inferior  ao  patamar  previsto  no  artigo  20,  caput,  da  Lei  nº  
10.522/2002  (R$  10.000,00).  Aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

596.Processo:1.11.000.000494/2007-78 Voto: 3643/2013 Origem: PRM – ARAPIRACA / AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Civil  Público.  Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeita municipal  (art.  1°,  inc.  VII,  

Decreto-Lei 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 2000. Pena 
máxima de 3 (três) anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 
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 201/67. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

597.Processo:1.15.000.000393/2011-34 Voto: 3659/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Crime contra  o  sistema  financeiro  nacional  (art.  16,  Lei  7.492/86). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de decisão condenatória transitada em julgado 
versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

598.Processo:1.29.015.000114/2013-40 Voto:3673/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93,  art.  62,  IV).  Saque  de  3  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  segurado. 
Inexistência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do benefício. Saques 
realizados com cartão magnético. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da 
autoria delitiva e de linha plausível de investigação a justificar novas diligências. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

599.Processo:1.29.015.000115/2013-94 Voto: 3674/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional de 12 (doze) anos. Fatos ocorridos entre 1996 e 1997. Prescrição da pretensão punitiva 
estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

600.Processo:1.34.026.000120/2012-27 Voto: 3677/2013 Origem: PR POLO JUAZEIRO DO NORTE / IGUATU
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Notícia  de  suposto  estelionato  previdenciário.  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O INSS informou que nenhum saque foi efetuado após o óbito da 
beneficiária. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

119



601.Processo:1.17.000.000503/2013-55 Voto: 3684/2013 Origem: PR-ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  de  morosidade  em  representação  feita  na  Corregedoria  da  Polícia 

Rodoviária Federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Envio de cópia dos autos ao  
Grupo de Controle Externo da Atividade Policial. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

602.Processo:1.27.002.000055/2013-23 Voto: 3686/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Crime  ambiental  contra  a  fauna  (art.  29  da  Lei  9.605/98).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 2008. Pena máxima de 1 (um) ano. Prazo 
prescricional de 4 (quatro) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

603.Processo:1.35.000.000892/2008-33 Voto: 3688/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Representação  Criminal.  Crime  contra  a  ordem  tributária  (art.  1°,  Lei  n°  8.137/90).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Quitação integral dos débitos tributários. Extinção da punibilidade 
(art. 9º, §2°, Lei nº 10.684/2003). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

604.Processo:1.35.000.000443/2007-12 Voto: 3689/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Representação  Criminal.  Crime  contra  a  ordem  tributária  (art.  1°,  Lei  n°  8.137/90).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Quitação integral dos débitos tributários. Extinção da punibilidade 
(art. 9º, §2°, Lei nº 10.684/2003). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

605.Processo:1.23.002.000136/2013-72 Voto: 3690/2013 Origem: PRM – SANTARÉM / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (art. 20 da Lei nº 7.492/86). 

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Inadimplemento de financiamento.  Ausência de 
elementos indiciários mínimos que indiquem desvio na aplicação dos recursos. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

606.Processo:1.25.012.000022/2013-39 Voto: 3887/2013 Origem: PRM – GUAÍRA / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de importação irregular de medicamentos (art. 

273,  CP) e de descaminho (art.  334,  CP).  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Os 
medicamentos foram destruídos sem que o exame pericial fosse feito. Ausência de materialidade delitiva 
do crime previsto no artigo 273 do Código Penal.  Quanto ao crime de descaminho os tributos não 
recolhidos  foram  calculados  em  valor  inferior  ao  patamar  previsto  no  artigo  20,  caput,  da  Lei  nº  
10.522/2002  (R$  10.000,00).  Aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

607.Processo:1.30.001.002518/2012-25 Voto: 3897/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro (Lei 

8.137/90 e Lei 9.613/98) Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ex-Sargento da Polícia 
Militar mantinha em seu patrimônio pessoal um veículo importado e levava consigo 33 mil reais, o que 
mostrava-se, em princípio, incompatível com a condição de praça da Polícia Militar. A Receita Federal  
informou que não há incompatibilidade entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados 
pelo  investigado,  não  verificando indícios  de  irregularidades  tributárias.  O  COAF informou  que  não 
constam registros de comunicações de operações financeiras atípicas em relação ao investigado. A 
despeito  da  aparente  incompatibilidade  patrimonial  não  há  elementos  mínimos  necessários  à 
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deflagração da persecução penal quanto a supostos crimes tributários ou de lavagem de dinheiro. O 
investigado já responde por outros crimes perante a Justiça Estadual. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

608.Processo:1.04.004.000040/2012-69 Voto: 3918/2013 Origem: PRR – 4a REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Convênio firmado entre o Município de Arapongas/PR e o Ministério da Cidades. 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Objeto do convênio cumprido e prestação de contas 
aprovada.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução penal.  Homologação de 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

609.Processo:1.30.017.000275/2013-01 Voto: 3960/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Grupo de Trabalho Justiça de Transição. Documentos apreendidos na residência 

de militar que versam sobre ações da ditadura militar. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).  
Ausência de indícios da prática de crimes. Documentos encaminhados ao Grupo de Trabalho Direito à 
Memória e à Verdade, vinculado à PFDC. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

610.Processo:1.01.004.000628/2012-24 Voto: 4014/2013 Origem: PRM – PATOS DE MINAS / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (DL 201/67). Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). O convênio foi integralmente cumprido e foram apresentados 
satisfatoriamente todos os comprovantes dos gastos da verba federal,  sendo a prestação de contas 
aprovada pela  Caixa Econômica  Federal.  Ausência  de justa  causa para o  prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

611. Processo:1.30.001.002288/2013-85 Voto: 4034/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do segurado. Saques realizados com 
cartão magnético. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva 
e de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

612.Processo:1.00.000.004337/2013-63 Voto: 4051/2013 Origem: PRM – SINOP / MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Suposto crime de redução a condição análoga  à de escravo  (art.  149,  CP).  

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). A equipe de fiscalização móvel do Ministério do 
Trabalho e  Emprego não localizou elementos para configurar  o  trabalho escravo,  constatou apenas 
irregularidades  trabalhistas,  que  não  caracterizam o  crime previsto  no  artigo  203  do  Código  Penal. 
Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

613.Processo:1.11.000.000554/2013-09 Voto: 4080/2013 Origem: PR-AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposta prática de “bullying” contra pessoas de uma certa comunidade, 

através de site de relacionamento. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Ausência de 
elementos mínimos que indiquem a existência de crime e das supostas vítimas. Ainda que houvesse, a 
ação penal do suposto crime somente se procederia mediante queixa. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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614.Processo:1.27.000.000451/2013-71 Voto: 4088/2013 Origem: PR-PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional de 12 (doze) anos. O recebimento indevido do benefício previdenciário se deu até janeiro 
de 1997. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

615.Processo:1.30.015.000097/2013-20 Voto: 4089/2013 Origem: PRM – MACAÉ / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de contrabando de máquinas eletrônicas programáveis do tipo 

caça-níqueis  (art.  334,  CP).  Revisão de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de ação penal  
versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

616.Processo:1.30.001.003210/2012-05 Voto: 4090/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de suposto crime material contra a ordem tributária (art. 1º, I, 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.  Súmula  Vinculante  n°  24,  do  STF. 
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

617.Processo:1.36.001.000062/2013-26 Voto: 4094/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA - TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia  de irregularidades em pedido de benefício previdenciário.  Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não apresentação de documentos suficientes para a concessão 
da aposentadoria por idade. Ausência de indícios de ato criminoso. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

618.Processo:1.20.002.000076/2011-38 Voto: 4095/2013 Origem: PRM – SINOP / MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Civil  Público.  Notícia de suposto crime material  contra  a ordem tributária (art.  337-A, CP).  

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito  
tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF.  
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

619.Processo:1.16.000.000647/2013-49 Voto: 4096/2013 Origem: PR-DF
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de denunciação caluniosa (art. 339, CP) contra servidor do Senado 

Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia de que o representado deu causa a  
instauração de procedimentos imputando a prática do crime de ameaça ao representante, sabendo de 
sua inocência. Os procedimentos noticiados foram instaurados para apuração de outros fatos que não a 
ameaça.  Não configuração do crime de denunciação caluniosa. A ação penal quanto ao suposto crime de 
calúnia somente se procede mediante representação específica do ofendido (funcionário público), a qual não 
foi apresentada. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

620.Processo:1.17.000.000111/2013-96 Voto: 4097/2013 Origem: PR-ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime previsto no art.  10 da Lei 7.347/85. Revisão de 

arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Atraso  no  cumprimento  de  requisição  feita  pelo  Ministério 
Público. Inexistência de dolo em retardar ou omitir os dados técnicos, indispensáveis à propositura de 
ação civil. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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621.Processo:1.15.000.000530/2013-01 Voto: 4100/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de crime de desobediência (art. 330, CP) por descumprimento de ordem 

de remoção de construção. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Cominação expressa de 
medidas  administrativas  e  civis  em  caso  de  inobservância  da  ordem.  Atipicidade.  Precedentes 
jurisprudenciais. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

622.Processo:1.15.000.000808/2013-31 Voto: 4103/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  

62,  IV).  Saque  de  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  segurado.  O  valor 
irregularmente recebido (R$ 540,00) está sendo ressarcido ao INSS. Manifesta ausência de dolo em obter  
vantagem ilícita. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

623.Processo:1.27.000.000489/2013-43 Voto: 4104/2013 Origem: PR-PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Saque de 3 (três) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do segurado. Inexistência  
de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do benefício. Saques realizados com 
cartão magnético. Inexistência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva 
e de  linha  plausível  de  investigação  a  justificar  novas  diligências.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

624.Processo: IPL Nº 00078/2013 Voto: 4171/2013 Origem: PR POLO MANHUAÇU - MURIAÉ / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Notícia  de  que  estagiário  de  direito  sacou  quantias  referentes  a  Requisições  de 

Pequeno Valor postas a disposição de clientes do advogado por quem era supervisionado, bem como 
assinou atestados de isenção fiscal quanto aos montantes referentes às RPVs. Revisão de arquivamento 
(LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  O  estagiário  assim  agiu  acobertado  por  poderes  a  ele  conferidos  por 
procurações a ele outorgadas pelo advogado que possuía tais poderes. Ausência de irregularidades. Não 
configuração  de  crime.  Atipicidade.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

625.Processo:1.22.006.000019/2013-14 Voto: 4173/2013 Origem: PRM – PATOS DE MINAS / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP). Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Declaração de pobreza,  supostamente falsa,  em ação trabalhista,  com o 
objetivo  de  obter  os  benefícios  da  gratuidade  de  justiça.  Em  razão  da  presunção  relativa  de  tal 
documento, que comporta prova em contrário, a conduta não configura crime. Precedentes do STJ.  
Atipicidade. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do arquivamento. Vencida a Dra. Raquel Elias  
Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

626.Processo:1.29.016.000011/2006-41 Voto: 4242/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a ordem tributária. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Quitação integral dos débitos tributários. Extinção da punibilidade (art. 9º, §2°, Lei nº 
10.684/2003). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

627.Processo:1.27.002.000056/2013-78 Voto: 4262/2013 Origem: PRM – FLORIANO / PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental (art. 29, Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 1 (um) ano. Prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Fatos 
ocorridos em 2006. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

628.Processo:1.16.000.001180/2013-54 Voto: 4263/2013 Origem: PR-DF
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (art. 289, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 

62, IV). Inexistência de elementos mínimos que possibilitem identificar a autoria delitiva. Ausência de 
justa causa para o prosseguimento do feito. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

629.Processo:1.10.000.000200/2013-93 Voto: 4264/2013 Origem: PR-AC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de crime ambiental.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  

Existência de termo circunstanciado versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

630.Processo:1.17.000.000586/2013-82 Voto: 4268/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de divulgação de mensagens machistas e de incentivo à violência contra a  

mulher.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Existência de procedimento administrativo 
versando sobre os mesmos fatos no Ministério Público Estadual.  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

631.Processo:1.00.000.013614/2009-42 Voto: 4300/2013 Origem: PRR – 5ª REGIÃO 
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime contra as licitações (Lei 8.666/98). Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Homologação de procedimento licitatório fraudulento e assinatura do respectivo 
contrato. Fatos ocorridos entre 1997 e 1998. Pena máxima de 6 (seis) anos. Prazo prescricional de 12 
(doze) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não configuração do crime de peculato (art. 312, 
CP) Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

632.Processo:1.22.002.000100/2013-26 Voto: 4357/2013 Origem: PRM – UBERABA / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental de pesca ilegal (art. 34 da Lei nº 9605/98). Revisão de 

arquivamento  (LC nº 75/93, art. 62, IV). Apreensão de petrechos de pesca na varanda de rancho às 
margens  do  reservatório  da  Usina  Hidrelétrica  de  Volta  Grande,  em  Uberaba/MG.  Inexistência  de 
qualquer  indício  de  que  as  redes  tivessem  sido  usadas.  O  simples  fato  de  guardar  as  redes  não 
caracteriza o crime de pesca ilegal. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

633.Processo:1.13.002.000062/2013-11 Voto: 4362/2013 Origem: PRM – TEFÉ / AM
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Crime ambiental (art. 34 da Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art.  62, IV).  Foram encontrados no interior da Reserva Biológica do Abufari uma rede de pesca e cinco 
exemplares  de  Pirarucu,  abandonados  pelos  infratores,  que  se  evadiram  do  local  ao  perceberem  a 
aproximação da equipe de fiscalização. Inexistência de autoria e de linha plausível de investigação a justificar 
novas diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

634.Processo:1.30.001.002262/2013-37 Voto: 4461/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional de 12 (doze) anos. O recebimento indevido do benefício previdenciário se deu até agosto 
de 1994. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

124



Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

635.Processo:1.14.004.000004/2013-30 Voto: 4473/2013 Origem: PR-BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). O responsável legal pela empresa executada em execução fiscal deixou de cumprir  
decisão  judicial  por  impossibilidade  financeira.  Ausência  de  dolo  em desobedecer  a  ordem judicial.  
Atipicidade do fato. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

636.Processo:1.12.000.000050/2013-43 Voto: 4488/2013 Origem: PR-AP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de crime de calúnia (art. 138, CP) contra Senador da República. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Retratação do representado (art. 143, CP). Extinção da punibilidade (art. 
107, VI, CP). Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

637.Processo:1.30.006.000139/2013-31 Voto: 4490/2013 Origem: PRM – NOVA FRIBURGO / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Recebimento de 1 (uma) parcela de benefício previdenciário, após 
o óbito da segurada. Provável utilização do valor  para pagamento de dívidas da falecida.  Manifesta  
ausência de dolo em obter vantagem ilícita.  Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

638.Processo:1.28.000.000148/2013-31 Voto: 4491/2013 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito  municipal  (art.  1°,  inc.  VII, 

Decreto-Lei 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 2000. Pena 
máxima de 3 (três) anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 
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 201/67. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

639.Processo:1.11.000.001551/2012-01 Voto: 4498/2013 Origem: PR-AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de crime de lesão corporal leve (art. 129, CP) imputado a escrivão da 

Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 2009. A ação penal 
depende de representação do ofendido (art. 88, Lei 9.099/95), cujo prazo decadencial é de seis meses 
(art. 103, CP). Representação oferecida somente no ano de 2012. Extinção da punibilidade (art. 107, IV, 
CP).  Inexistência  de exame de corpo de delito.  Ausência de materialidade e de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

640.Processo:1.16.000.000674/2013-11 Voto: 4502/2013 Origem: PR-DF
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia de suposto crime material  contra  a ordem tributária (art.  337-A,  CP). 

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito  
tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF.  
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

641.Processo:1.24.002.000146/2012-90 Voto: 4523/2013 Origem: PRM – SOUSA / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime contra a honra de Juiz Federal  e prepostos do 

INSS. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Advogado, durante audiência de conciliação, 
teria  chamado o magistrado de “caxias”  e o  trabalho da instituição INSS de “vagabundo”.  O termo 
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“caxias”  é  revestido  de  significado  positivo,  não  tendo  o  condão  de  ofender  a  honra  do  Juiz.  A 
manifestação do advogado foi uma demonstração, exaltada e pouco urbana, da sua insatisfação com o 
serviço prestado pela Autarquia Previdenciária, no entanto, sem o dolo de desacatar ou ofender a honra 
dos servidores do INSS. Não caracterização de crime. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

642.Processo:1.24.000.001733/2009-11 Voto: 3872/2013 Origem: PR-PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a ordem tributária (art. 1°, Lei n° 8.137/90). Revisão 

de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Quitação integral de parte dos débitos tributários. Extinção da 
punibilidade (art. 69, Lei 11.941/09). Em relação à outra parte dos débitos há tutela antecipada concedida 
em autos judiciais que discutem a sua exigibilidade. O não recolhimento dos tributos foi motivado pela 
convicção de que os valores pagos diretamente ou repassados às empresas de rádio, televisão, jornais e 
revistas não integravam as bases de cálculo dos tributos.  Manifesta ausência  de dolo  em sonegar. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

643.Processo:1.33.004.000013/2013-75 Voto: 3867/2013 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Deixar  de  apresentar  documentação  requerida  pelo  IBAMA (art.  80, 

Decreto n° 6.514/08). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Aplicação de multa no valor de 
R$1.000,00. Mero ilícito administrativo. Atipicidade. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

644.Processo:08105.000294/00-31 Voto: 3816/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Auto Administrativo. Suposto crime ambiental (art. 46, Lei 9.605/98).  Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93,  art.  62,  IV).  Os autos do procedimento originário  encontram-se  extraviados ou a  providência 
tomada não foi registrada no sistema de informações. O decurso de mais de 14 anos desde a notícia  
impossibilita  qualquer  diligência  e  a  restauração  dos  autos.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

645.Processo:1.35.000.000791/2013-20 Voto: 4615/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

646.Processo:1.31.000.001621/2012-21 Voto: 4628/2013 Origem: PR-RO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Contrabando de cigarros (art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art.  62,  IV).  Apreensão de 09 maços de cigarros de origem estrangeira.  É certo que a natureza do 
produto  introduzido  clandestinamente  no  país  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da 
insignificância,  dado  o  seu  efeito  nocivo  à  saúde  e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em  sua 
comercialização no território nacional. No entanto, a quantidade apreendida, excepcionalmente, impõe 
reconhecer como insignificante a conduta sub examine. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

647.Processo:1.31.000.000303/2013-23 Voto: 4632/2013 Origem: PR-RO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia de que o representante estaria sofrendo perseguição e que terceiros 

tentaram se apossar de um imóvel de sua propriedade. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,  
IV). Notícia extremamente genérica, vaga e sem delimitação precisa. Ausência de elementos mínimos 
necessários à deflagração da persecução penal. Ausência de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

126



648.Processo:1.35.000.000566/2013-93 Voto: 4439/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de desobediência (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93,  art.  62,  IV).  Descumprimento de decisão judicial,  a qual determinou que a demandada se 
abstivesse  de  interditar  rodovia.  A decisão  cominou  somente  sanção  pecuniária  para  o  caso  de 
descumprimento, não ressalvando a possibilidade de caracterização do crime de desobediência. Não há 
que se falar no crime de desobediência, uma vez que a cominação exclusiva de sanção pecuniária de 
natureza civil tem o efeito de afastar a incidência da norma penal. Atipicidade da conduta. Precedentes 
jurisprudenciais. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

649.Processo:1.23.000.002038/2012-17 Voto: 4520/2013 Origem: PR-PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório criminal.  Notícia de suposto crime de apropriação indébita previdenciária 

( art. 168-A, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Possível pagamento de horas extras à 
margem  dos  contracheques.  Controle  de  horas  extras  considerado  nulo  pelo  Juízo  Trabalhista. 
Condenação ao pagamento das devidas horas extras de acordo com o horário reconhecido, assim como 
dos descontos fiscais e previdenciários devidos. Sentença ainda pedente de recurso ordinário, assim não 
se verifica ato da Empresa tendente a apropriar-se de contribuições fiscais e previdenciárias declaradas em 
sentença que ainda não transitou em julgado. Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

650.Processo:1.23.000.001883/2012-67 Voto: 4522/2013 Origem: PR-PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Descumprimento de embargo de atividade anteriormente imposto 
por autarquia ambiental. Fato ocorrido em setembro de 2009. Pena máxima de 6 (seis) meses. Prazo 
prescricional de 3 (três) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

651.Processo:1.13.000.000674/2013-23 Voto: 4191/2013 Origem: PR-AM
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime contra a ordem econômica (art. art. 1º, inciso I da Lei 8.176/91). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pessoa jurídica que não teria apresentado Livro de 
Movimentação de Combustíveis, das Notas Fiscais de aquisição de combustíveis e Livro de entrada de 
Mercadoria.  Fato  que  não  representa  crime.  Subsistência  apenas  de  ilícito  administrativo. 
Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público Estadual diante da manisfesta atipicidade 
da conduta. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

652.Processo:1.35.000.000707/2013-78 Voto: 4235/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Notícia de possível recebimento de benefício previdenciário de 
forma indevida após o óbito de segurado. Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

653.Processo:1.16.000.000988/2013-14 Voto: 4271/2013 Origem: PR-DF
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de violação de segredo profissional (art. 154, CP) e o crime de 

violação de sigilo funcional (art. 325, CP) . Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Reclamada 
em Ação Trabalhista,  na fase de produção de provas,  teria  juntado  copia  de decisão  proferida em 
processo que tramita em segredo de justiça.  Nenhum dos tipos penais se aplica à conduta descrita nos 
autos, qual seja, violação de segredo de justiça por particular. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

654.Processo:1.12.000.000819/2012-42 Voto: 4315/2013 Origem: PR-AP
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Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime ambiental ( art. 70, § 3º da Lei 9.605/98. Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Possível dano ambiental provocado por operações de garimpagem. 
Existência de ação penal em curso versando sobre os mesmos fatos no Ministério Público Estadual.  
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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

655.Processo:1.35.000.000553/2008-57 Voto: 4332/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposto crime contra a ordem tributária. (Art. 1º, inciso I, Lei 8.137/90.  

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pagamento integral do débito tributário. Incidência do § 2º do  
art. 9º 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

656.Processo:1.24.000.001241/2012-21 Voto: 4629/2013 Origem: PR-PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposta prática do crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº  

8.137/90).  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Apresentação  de  recibo  de  tratamento 
psicoterapêutico,  supostamente falso,  em declaração  de  Imposto  de  Renda.  Pagamento integral  da 
dívida. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

657.Processo:1.20.000.000317/2013-21 Voto: 4661/2013 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de furto (art. 155 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Subtração de duas garrafas térmicas e algumas xícaras de posse da Defensoria Pública da 
União em Mato Grosso.  Inexistência de autoria e de linha plausível de investigação a justificar novas 
diligências. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

658.Processo:1.29.015.000061/2013-67 Voto: 4648/2013 Origem: PRM- SANTO ÂNGELO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de descaminho (art. 334, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93,  art.  62,  IV).  Apreensão de  108  (cento  e  oito)  garrafas  de  cerveja  de  origem e  procedência 
argentina, transportadas pelo autuado. Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar 
previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Ausência de reiteração da conduta.  
Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

659.Processo:1.30.010.000222/2013-41 Voto: 4331/2013 Origem: PRM- VOLTA REDONDA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  de  possível  crime  de  calúnia  (art.  138,  CP).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Exposição em rede social que a noticiante teria abortado. Crime cuja ação 
penal somente se procede mediante queixa. Ausência de atribuição do Ministério Público para promover 
a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do feito. Recebimento do 
declínio de atribuições como arquivamento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

660.Processo:1.30.017.000232/2013-17 Voto: 4316/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (art. 203, 

CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Notícia de descumprimento de normas referentes à 
segurança do trabalho. Inexistência de elementos capazes de configurar o crime previsto no artigo 203 
do Código Penal. Configuradas apenas irregularidades trabalhistas. Atipicidade. Recebimento do declínio 
de atribuições como promoção de arquivamento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

661.Processo:1.04.004.000269/2011-12 Voto: 4714/2013 Origem: PRM – CACHOEIRA DO SUL / RS
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Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de outro procedimento versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

662.Processo:1.29.011.000060/2013-52 Voto: 4717/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  contrabando/descaminho  (art.  334,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Apreensão de terminal de cartão de crédito adaptado para 
remeter as apostas de jogo do bicho para central de gerenciamento. A contravenção penal relativa ao 
jogo do bicho (art. 58, DL 3.688/41) já está sendo apurada no âmbito da Justiça Estadual. Quanto ao  
suposto  crime  de  contrabando/descaminho  não  há  qualquer  elemento  de  informação  capaz  de 
demonstrar a origem do aparelho eletrônico apreendido. Ausência de elementos mínimos necessários à 
deflagração  da  persecução  penal.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

663.Processo:1.30.001.003954/2012-11 Voto: 4719/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Notícia  de supostos crimes praticados por  servidores do IBAMA. Revisão de 

arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  ação  penal  versando  sobre  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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

664.Processo: IPL Nº DPF/ATM/PA-00218/2011-INQ Voto: 4720/2013 Origem: PRM – ALTAMIRA /PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :nquérito Policial. Crime ambiental contra a flora (art. 50 da Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 

n° 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido em 2008. Pena máxima de 1 (um) ano. Prazo prescricional de 4 
(quatro) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

665.Processo: IPL Nº DPF/AGA/TO-00262/2013-INQ Voto: 4724/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA / TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional de 12 (doze) anos. O recebimento indevido do benefício previdenciário se deu até 1995. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

666.Processo:1.34.001.003142/2012-27 Voto: 4725/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil  Público. Notícia de suposta conivência (prevaricação) da Superintendente Regional da 

Secretaria  do  Patrimônio  da  União em São Paulo  –  SPU-SP com possível  esquema de corrupção 
orquestrado por agentes da Prefeitura de São Paulo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).  
Restou  demonstrado  que  a  Superintendente  não  foi  conivente  com  as  irregularidades  noticiadas, 
encaminhando as notícias aos órgãos de persecução penal e ao órgão central do Patrimônio da União. 
Não  configuração  de  crime.  Atipicidade.  As  irregularidades  apontadas  envolvem  agentes  públicos 
municipais e estaduais e já foram noticiadas ao Ministério Público Estadual. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

667.Processo:1.36.000.000001/2011-15 Voto: 4726/2013 Origem: PRE-TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposta captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, Lei 9.504/97) e/ou crime  

eleitoral (art. 299, CE) por Prefeito Municipal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Fatos 
ocorridos em 2008. A notícia não traz elementos mínimos necessários à deflagração da persecução 
penal. Inexistência de linha plausível de investigação a justificar diligências. Ausência de justa causa para 
o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

668.Processo:1.30.019.000132/2012-90 Voto:4727/2013 Origem: PRM – TERESÓPOLIS / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato e/ou falsidade ideológica (arts.  171 e 299, CP). 

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Suposta declaração falsa de separação de fato do  
cônjuge  em pedido de  benefício  assistencial  ao  idoso (LOAS).  O cônjuge  da requerente  recebia  o 
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. "Em respeito aos princípios da igualdade e da 
razoabilidade, deve ser  excluído do cálculo  da renda familiar  per  capita qualquer  benefício de valor 
mínimo recebido por maior de 65 anos, independentemente se assistencial ou previdenciário, aplicando-
se, analogicamente, o disposto no parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso." (Pet 2.203/PE, Rel.  
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 11/10/2011) Apesar da suposta 
declaração falsa, a idosa fazia jus ao benefício assistencial, já que o benefício previdenciário de seu 
cônjuge  não  deve  ser  computado  no  cálculo  da  renda  familiar.  Ausência  de  potencialidade  lesiva. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

669.Processo:1.00.000.007879/2013-98 Voto: 4746/2013 Origem: PRE-BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Supostas irregularidades disciplinares, cíveis e penais praticadas por Juíza 

de Direito titular de Zona Eleitoral. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Existência de 
procedimentos no CNJ e na Corregedoria do TRE/BA e de ação penal perante o TRF. Ausência de 
indícios  de  prática  de  crime  eleitoral.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

670.Processo:1.15.000.001318/2013-52 Voto: 4757/2013 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo  
prescricional  de  12  (doze)  anos.  O  recebimento  indevido  do  benefício  previdenciário  se  deu  até 
novembro de 1997. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

671.Processo:1.28.200.000003/2008-16 Voto: 4765/2013 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Supostas irregularidades na construção de casas populares pelo gestor municipal. 

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não constatação de desvio nem de malversação de 
recursos  públicos.  Inexistência  de  indícios  de  prática  de  crime.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

672.Processo:1.25.003.008119/2012-18 Voto: 4775/2013 Origem: PRM – FOZ DO IGUAÇU / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

673.Processo:1.35.000.001856/2012-73 Voto: 4777/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Notícia anônima sobre supostas irregularidades em processo licitatório no 

TRE de Sergipe.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Da análise da documentação 
encaminhada verificou-se que o processo administrativo  obedeceu a todos os trâmites e exigências 
legais. Inexistência de indícios de prática de crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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674.Processo:1.33.005.000010/2013-21 Voto: 4783/2013 Origem: PRM – JOINVILLE / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposta sonegação de tributos. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art. 62, IV). Existência de inquérito policial versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

675.Processo:1.30.001.003175/2013-05 Voto: 4784/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Notícia de óbito de passageira em navio ancorado no Rio de Janeiro. Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A causa da morte foi asfixia mecânica por broncoaspiração, sem 
movimentos anormais ou lesões que sugiram violência.  Inexistência de indícios de prática de crime. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

676.Processo:1.29.015.000157/2013-25 Voto: 4786/2013 Origem: PRM – SANTA ROSA / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Recebimento de 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário, após 
o óbito da segurada. Provável utilização do valor  para pagamento de dívidas da falecida.  Manifesta 
ausência de dolo em obter vantagem ilícita.  Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

677.Processo:1.31.000.000283/2013-91 Voto: 5071/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de possível crime de peculato (art. 17/18, CP). Revisão de arquivamento 

(LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Irregularidades na  composição  de bancas examinadoras,  na escolha de 
disciplinas  cobradas em concursos,  bem como na avaliação das provas  e  dos títulos.  Ausência  de 
elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal. Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

678.Processo:1.04.004.000188/2011-12 Voto: 5072/2013 Origem: PRR – 4a REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  de  acompanhamento  de  convênio.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV). 

Convênio firmado entre o Município de Toledo/RS e o Ministério da Cidades por intermédio da Caixa e 
Econômica Federal. Suposta malversação de verbas públicas federais. Objeto do convênio cumprido e 
prestação de contas aprovada. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

679.Processo:1.23.002.000454/2007-95 Voto: 5073/2013 Origem: PRM- SANTARÉM
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Notícia  de  suposta  contravenção  penal  (art.  50  da  Lei  de 

Contravenções Penais).  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Realização de bingo no 
Festival Regional de Prêmios da Pastoral do Menos, sem autorização legal.  Fato ocorrido em julho de 
2007. Prazo prescricional de 2 (dois) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação de 
arquivamento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

680.Processo:1.10.000.000277/2013-63 Voto: 5074/2013 Origem: PR-AC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental (art. 46 e 60, parágrafo único da Lei 9.605/98). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal em curso versando sobre 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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681.Processo:1.33.010.000008/2013-83 Voto: 5076/2013 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de possível crime de redução à condição análoga a de escravo 

(art. 149, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Cortadores de Erva Mate em supostas 
condições precárias de trabalho.  Os trabalhadores não se encontram mais no local de trabalho. Um dos  
trabalhadores informou que não está mais trabalhando no corte de erva e não sabia onde se encontravam os 
demais trabalhadores. Não há elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal. Ausência  
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

682.Processo:1.35.000.001409/2008-38 Voto: 5080/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Notícia de supostos crimes previstos no art. 90 da Lei 8.666/93 e no art. 1º, inciso 

III do Decreto- Lei nº 201/67.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Irregularidades em 
procedimentos licitatórios, no Município de Itabaiana/SE, assim como desvio de finalidade na realização 
das despesas com recursos financeiros do PROEJA. Ao crime previsto na Lei 8.666/93 a pena cominada 
é de detenção de dois a quatro anos e multa. Já ao crime de responsabilidade previsto no Decreto- Lei 
201/67,  detenção  de  três  meses  a  três  anos.  Fatos  ocorridos  nos  anos  de  2003  e  2004.  Prazo 
prescricional de 8 (oito) anos, de acordo com o art. 109, IV do Código Penal. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

683.Processo:JF/CXS/MA-2007.37.02.000427-2-INQ Voto: 5081/2013 Origem: PRM-CAXIAS/MA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito policial. Notícia de suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, incisos I, II e VII do 

Decreto-Lei 201/67).  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Irregular aplicação de verbas 
provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -FNDE. Último delito ocorrido em 
25/03/2005. Pena máxima cominada de 12 (doze) anos. Prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, de 
acordo com o art. 109, II do Código Penal, reduzido pela metade por ser o agente maior de 70 (setenta) 
anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Extinção da punibilidade. Homologação de arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

684.Processo:1.22.002.000367/2012-32 Voto: 5082/2013 Origem: PRM/UBERABA/MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Possível  descumprimento judicial.  Empresa de pequeno porte. 
Verifica-se que a notificada sempre apresentou justificativas quanto a sua impossibilidade de cumprir 
com  a  determinação  judicial.  Sem  configuração  do  crime  de  desobediência.  Ausência  de  dolo  em 
desobedecer a ordem legal. Atipicidade do fato. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

685.Processo:1.19.000.000308/2010-16 Voto: 5083/2013 Origem: PR-MA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento administrativo cível. Notícia de suposto crime de violação de sigilo funcional (art. 325, CP).  

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Compartilhamento de senha de acesso privado do 
sistema SIPRA com outros servidores que não possuíam autorização para concessões do PRONAF. 
Fatos encerrados em 2007. Pena máxima cominada 2 (dois) anos.  Prazo prescricional de 4 (quatro) 
anos.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  Com  relação  à  venda  de  autorizações,  pela  outra 
servidora citada no processo, foi encaminhada cópias dos autos ao procurador da república competente, 
em virtude de possível ocorrência de crime. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

686.Processo:1.34.001.002945/2013-45 Voto: 5087/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime contra a honra. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 

Denúncia,  realizada  através  do  site  digi-denúncia, relatando  a  criação  de  perfil  falso  no  site  de 
relacionamento  facebook. A  página  fornecida  pela  denunciante  se  encontra  indisponível.  Não 
caracterização de crime. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
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e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

687.Processo:1.30.009.000113/2013-63 Voto: 5159/2013 Origem: PRM- SÃO PEDRO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação.  Suposto crime de estelionato previdenciário  (art.  171,  §  3º,  CP).  Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Concessão irregular de benefício previdenciário a pessoa idosa. 
Não constatado o dolo da requerente do benefício, uma vez que comprova-se que no requerimento de 
solicitação de aposentadoria,  a  solicitante declarou que recebia outro  outro  benefício  previdenciário. 
Ausência de dolo em desobedecer a ordem legal. Atipicidade do fato. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

688.Processo:1.30.001.002869/2013-17 Voto: 5158/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de possível crime de concussão (art. 316, CP). Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Suposto pagamento de propina para servidor  público em fiscalização do 
Ministério do Trabalho. Não foi possível comprovar a participação de auditores fiscais do trabalho ou de 
qualquer  outro  servidor  do  órgão.  Ausência  de  elementos  mínimos  necessários  à  deflagração  da 
persecução  penal.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

689.Processo:1.22.000.000127/2008-71 Voto: 5161/2013 Origem: PR-MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Notícia de suposto crime de responsabilidade ex- prefeito (art. 1º, incisos II e VII,  

do Decreto- lei nº 201/67).  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não comprovação de 
aplicação de recursos públicos recebidos em virtude do convênio firmado entre o Município de Paula 
Cândido e  o Ministério  da Integração Nacional.  Fatos ocorridos  em janeiro  de 2001.  Pena máxima 
cominada de 3 (três) anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

690.Processo:1.30.001.003059/2013-88 Voto: 5172/2013 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  de  possível  crime  de  difamação  (art.  139,  CP).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Denuncia on line relatando que alunos de Universidade estariam denegrindo 
a imagem de professor em sala de aula. Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa.  
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa 
causa para o prosseguimento do feito.  Recebimento do declínio de atribuições como arquivamento.  
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

691.Processo:1.04.004.000375/2009-81 Voto: 5184/2013 Origem: PR-PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  de  acompanhamento  de  convênio.  Suposto  crime  de  responsabilidade  de  prefeito 

municipal (DL 201/67). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Possível malversação de 
verbas públicas federais. Prestação de contas municipal concluída e devidamente aprovada pelo órgão 
convenente. Não há elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal. Ausência de 
justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

692.Processo:DPF/CAX-0139/2011-INQ Voto: 5186/2013 Origem: PRM- CAXIAS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de inserção de dados falsos em sistema de informação. (art. 313-A, 

CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inclusão indevida do nome de profissional de 
saúde  no  Sistema  de  Cadastro  Nacional  de  Estabelecimentos  de  Saúde-  SCNES.  Inexistência  de 
obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Ausência da materialidade 
delitiva do crime e de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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693.Processo:1.28.100.000110/2013-30 Voto: 5188/2013 Origem: PRM- MOSSORÓ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Empresa do ramo de combustíveis que deixou de apresentar ao IBAMA, dentro do  

prazo estabelecido,  relatórios ambientais  nos  prazos  exigidos pela  Lei.  Revisão de arquivamento (LC nº  
75/93, art. 62, IV). Mera infração administrativa. Fato penalmente atípico. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
694.Processo:1.26.000.000564/2013-11 Voto: 3864/2013 Origem: PR-PE

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 

62,  IV).  Procedimento instaurado  com a finalidade  de provocar  a  Justiça  Estadual  para  adoção de 
medidas  referentes  à  alienação/restituição de  veículo  apreendido.  Concessão de  vista  ao Ministério 
Público Estadual, que está acompanhando o andamento da restituição do automóvel. Esgotamento do 
objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

695.Processo:1.26.000.000579/2013-71 Voto: 3863/2013 Origem: PR-PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 

62,  IV).  Procedimento instaurado  com a finalidade  de provocar  a  Justiça  Estadual  para  adoção de 
medidas  referentes  à  alienação/restituição de  veículo  apreendido.  Concessão de  vista  ao Ministério 
Público Estadual, que está acompanhando o andamento da restituição do automóvel. Esgotamento do 
objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

696.Processo:1.34.001.005145/2011-14 Voto: 4016/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 

62, IV). Procedimento instaurado com a finalidade de obter informações não fornecidas pela Delegacia 
de Defesa Institucional  durante inspeção realizada pelo  MPF.  As informações já  foram devidamente 
prestadas. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

697.Processo:1.26.000.000519/2013-59 Voto: 4481/2013 Origem: PR-PE
698.Processo:1.26.000.000473/2013-78 Voto: 4480/2013 Origem: PR-PE
699.Processo:1.26.000.000452/2013-52 Voto: 4533/2013 Origem: PR-PE
700.Processo:1.26.000.000511/2013-92 Voto: 4479/2013 Origem: PR-PE
701.Processo:1.26.000.000447/2013-40 Voto: 4482/2013 Origem: PR-PE
702.Processo:1.26.000.000494/2013-93 Voto: 4483/2013 Origem: PR-PE

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

703.Processo:1.26.000.001423/2012-27 Voto: 4651/2013 Origem: PR-PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

704.Processo:1.26.000.001389/2012-91 Voto: 4650/2013 Origem: PR-PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

705.Processo:1.26.000.000603/2013-72 Voto: 4649/2013 Origem: PR-PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

706.Processo:1.26.000.001439/2012-30 Voto: 4761/2013 Origem: PR-PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

IV). Procedimento instaurado com a finalidade de provocar a Justiça para adoção de medidas referentes à 
alienação/restituição de veículo apreendido. Concessão de vista ao Ministério Público para acompanhar o 
andamento da restituição do automóvel. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

707.Processo:1.31.001.000044/2013-21 Voto: 4766/2013 Origem: PRM – JI-PARANÁ /RO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo.  Controle externo da atividade policial.  Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado com a finalidade de reunir todos os documentos referentes à 
Inspeção na Base Central da Operação Roosevelt. Os documentos já foram reunidos. Esgotamento do 
objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

708.Processo:1.34.001.002759/2013-14 Voto: 4789/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 

62, IV). Supostas irregularidades na utilização de investigações preliminares pela Polícia Federal de São 
Paulo. Expedida Recomendação ao Superintendente e à Corregedoria Regional da Polícia Federal em 
São Paulo. Não foram constatadas irregularidades. Ausência de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
709.Processo:5002835-84.2012.404.7119 Voto: 3702/2013 Origem: JF/RS

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :AÇÃO PENAL.  SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ARTIGO 171,  §  3º). 

RECEBIMENTO  DA DENÚNCIA PELO  MAGISTRADO.  DISCORDÂNCIA QUANTO  À  SUSPENSÃO 
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CONDICIONAL DO PROCESSO.  REMESSA DOS AUTOS A ESTA 2ª  CCR/MPF,  POR APLICAÇÃO 
ANALÓGICA  DO  ARTIGO  28  DO  CPP.  CONHECIMENTO.  FALTA  DE  REQUISITO  SUBJETIVO. 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
1. Trata-se de ação penal proposta para apurar a prática, em tese, do crime de estelionato previdenciário 
(CP, artigo 171, § 3º).
2. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia e propôs a suspensão condicional do processo.
3. O Magistrado recebeu a denúncia, mas entendeu inaplicável a proposta de suspensão condicional do 
processo, pois considerou que o dano patrimonial não é de pequeno valor.
4.  O Procurador  da  República  reiterou  a  proposta  de suspensão condicional  do  processo,  tendo  o 
magistrado aplicado, por analogia, o artigo 28 do CPP e remetido os autos a esta 2ª CCR/MPF.
5. Considerando que a divergência reside precisamente quanto à presença dos pressupostos objetivos e 
subjetivos  para  a  concessão  da  suspensão  condicional  do  processo,  impõe-se  o  conhecimento  da 
remessa judicial.
6. No presente caso, o crime imputado na denúncia à denunciada (estelionato qualificado) tem pena 
mínima  superior  a  1  (um)  ano  de  reclusão,  o  que  afasta  qualquer  possibilidade  de  concessão  de 
benefício da suspensão condicional do processo.
7. Pelo prosseguimento da ação penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

710.Processo:0012100-23.2012.4.01.3000 Voto: 4442/2013 Origem: JF/AC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTOS  CRIMES  DE  PECULATO  (CP,  ARTIGO  312)  E  EMPREGO 

IRREGULAR  DE  VERBAS  PÚBLICAS  (CP,  ARTIGO  315).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO 
IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes de peculato (CP, artigo 312) e 
emprego irregular de verbas públicas (CP, artigo 315), quando da utilização de recursos do FUNDEF 
repassados ao Município de Tarauacá/AC.
2. Promoção de arquivamento indeferida pela Magistrada.
3. O arquivamento das investigações afigura-se realmente prematuro, principalmente quando existem 
indícios de materialidade delitiva e ainda não foram esgotadas as diligências investigativas para o caso.
4. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

711.Processo:0000709-03.2011.4.01.3810 Voto: 4355/2013 Origem: JF/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME AMBIENTAL (LEI 9605/98, ARTIGO 40). CONSTRUÇÃO DE 

TANQUES  EM  ÁREA  DE  PRESERVAÇÃO  PERMANENTE,  PARA  IMPLEMENTAÇÃO  DE 
TRUTICULTURA.  ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática de crime contra o meio ambiente (Lei 
9.605/98, artigo 40), consistente na instalação de tanques para implementação de truticultura, em área 
de preservação ambiental (APA- Serra da Mantiqueira).
2. O Procurador da República requereu fosse suscitado conflito negativo de competência por entender 
que,  embora  a  área  do  dano  encontre-se  inserida  em  unidade  de  conservação  federal  de  uso 
sustentável, norma posterior incluiu a área em questão no interior do Parque Estadual Serra do Papagaio 
(unidade  de  conservação  estadual  de  proteção  integral),  que,  por  ser  regulada  por  normas  mais 
restritivas afasta o interesse da União e firma a competência da Justiça Estadual.
3. Discordância do Magistrado (aplicação por analogia do artigo 28 do CPP – arquivamento indireto).
4.  As  informações  contidas  nos  autos  revelam que a conduta  do  infrator  interferiu  diretamente  em 
unidade de conservação federal, o que atrai a competência da Justiça Federal e, de consequência, a  
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

712.Processo:2009.82.00.009723-9 Voto: 4241/2013 Origem: JF/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

(CP,  ARTIGO  337-A).  ARQUIVAMENTO  PELA INEXISTÊNCIA DE  CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO 
TRIBUTÁRIO.  DISCORDÂNCIA DA MAGISTRADA (CPP,  ARTIGO  28  C/C  LC  75/93,  ARTIGO  62, 
INCISO  IV).  DELITO  DE  NATUREZA  MATERIAL.  AUSÊNCIA  DE  CONDIÇÃO  OBJETIVA  DE 
PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO. 
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1.  Inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  prática  do  delito  do  artigo  337-A do  Código  Penal 
(sonegação de contribuição previdenciária).
2. A Procuradora da República manifestou-se pelo arquivamento do feito pela inexistência de constituição 
do crédito tributário.
3. Discordância da Magistrada.
4.  O  delito  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  traduz  crime  de  natureza  material,  cuja  
consumação depende de resultado naturalístico, qual seja, da supressão ou redução do tributo devido, o 
que só será possível após o término do procedimento administrativo fiscal, com a constituição definitiva 
do crédito tributário, condição objetiva de punibilidade, semelhante ao crime tipificado no artigo 1º da Lei 
8.137/90. Precedentes do STF e do STJ.
5. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

713.Processo:0007684-98.2012.4.01.4200 Voto: 4084/2013 Origem: JF/RR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334). IMPORTAÇÃO CLANDESTINA DE 

180 LITROS DE GASOLINA ORIUNDA DA VENEZUELA. ARQUIVAMENTO COM BASE NO PRINCÍPIO 
DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  (CPP,  ART.  28).  OFENSA  A  DIVERSOS  BENS  JURÍDICOS. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de contrabando (CP, artigo 334), 
consistente na conduta de transportar 180 (cento e oitenta) litros de combustível, de origem venezuelana,  
em veículo com tanque aparentemente adulterado
2. Arquivamento com esteio no princípio da insignificância.
3. Discordância do Magistrado.
4. No crime de descaminho, a objetividade jurídica está calcada no interesse arrecadador do fisco, ao 
passo que, no crime de contrabando, o bem jurídico tutelado é o direito de a Administração Pública 
controlar  o  ingresso  e  a  saída  de  produtos  no/do  território  nacional,  visando  preservar  questões 
correlatas  à  segurança,  à  saúde,  à  proteção  de  indústria  nacional,  entre  outras.  Àquele,  crime 
eminentemente  fiscal,  se  aplica  o  princípio  da  insignificância;  a  este,  não.  Precedentes  desta  2ª 
CCR/MPF e do Superior Tribunal de Justiça.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para o prosseguimento da persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

714.Processo:2009.41.00.002540-0 Voto: 3307/2013 Origem: JF/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO  SIMPLES  (CP,  ARTIGO  180,  CAPUT).  PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO.  DEFERIMENTO.  POSTERIOR  MUDANÇA  DE 
ENTENDIMENTO DO  JUÍZO.  OUTRO  ENQUADRAMENTO  LEGAL.  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO 
QUALIFICADA (CP, ARTIGO 180, § 6º). REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL.  ENCERRAMENTO.  SEGUNDA  MUDANÇA  DE  ENTENDIMENTO  DO  JUÍZO.  CRIME  DE 
RECEPTAÇÃO  SIMPLES.  REMESSA DOS  AUTOS  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL PARA NOVA 
PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.  NEGATIVA.  PRECLUSÃO.  APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. O Ministério Público Federal propôs ação penal, imputando aos denunciados a prática do crime de 
receptação simples (CP, artigo 180, caput), razão por que propôs também a suspensão condicional do 
processo pelo prazo de 4 (quatro) anos.
3. A denúncia foi recebida e a suspensão condicional do processo deferida pelo prazo de 2 (dois) anos.
4. Posteriormente, o benefício foi revogado pelo Juízo, que entendeu tratar-se de receptação qualificada 
(CP, artigo 180, § 6º), tornando juridicamente incabível a suspensão condicional do processo.
5. Encerrada a instrução, o Juízo muda novamente de entendimento, entendendo ter havido receptação 
simples e não qualificada. Chamando o feito à ordem, abre  vista do processo ao Ministério Público 
Federal para que proponha a suspensão condicional do processo outra vez (Lei 9.099/95, artigo 89).
6. A Procuradora da República oficiante recusa-se a apresentar nova proposta de suspensão condicional 
do processo, entendendo preclusa a questão, oportunidade em que afirma que, “no momento processual 
atual dos autos, nova aplicação da emendatio libelli será mais adequada e eficaz na sentença (art. 383, 
caput, do CPP)”.
7. Remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF por aplicação analógica do artigo 28 do CPP. 
8. Tratando-se  de divergência na propositura de suspensão condicional do processo, somente haverá 
apreciação por  parte  desta  2ª  Câmara se  a  controvérsia  residir  na análise dos  requisitos  para sua 
concessão  (reincidência,  culpabilidade,  antecedentes  etc.),  e  não  na  verificação  do  tipo  penal 
(capitulação jurídica) que melhor se amolda ao fato tal qual descrito na denúncia.
9. Não conhecimento da remessa.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
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Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

715.Processo:0002543-83.2011.4.03.6106 Voto: 4101/2013 Origem: JF/S.J.DO RIO PRETO-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :REPRESENTAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334).  TRIBUTOS  NÃO 

RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20, 
CAPUT,  DA LEI  10.522/02.  ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP,  ARTIGO 28).  NOTÍCIA DE  REITERAÇÃO DA CONDUTA 
CRIMINOSA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de Representação Criminal para Fins Penais encaminhada pela Receita Federal do Brasil,  
noticiando a prática, em tese, do crime de descaminho (CP, artigo 334).
2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  esteio  no  princípio  da 
insignificância.
3. Discordância do magistrado.
4.  A despeito  dos  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  aplicação  do  princípio  da 
insignificância aos delitos de descaminho em que os valores não ultrapassem o parâmetro estabelecido 
na Lei 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia de 
reiteração da conduta criminosa.
5. Enunciado 49 desta 2ª CCR (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013): Admite-se o valor fixado no 
art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da 
insignificância ao crime de descaminho, desde que ausente reiteração da conduta (destaquei).
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

716.Processo:0000441-58.2006.4.03.6108 Voto: 4207/2013 Origem: JF/BAURU-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL.  SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO (CP,  ART.  334).  MPF:  DECLÍNIO DE 

COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ART. 28). PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO 
PENAL NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BAURU/SP.
1. Inquérito policial instaurado no Município de Bauru/SP para apurar possível crime de descaminho (CP, 
artigo 334), consistente na importação fraudulenta de mercadorias submetidas  a despacho aduaneiro 
através de declarações falsas quanto a aspectos descritivos das mercadorias,  pesos e quantidades, 
além de superfaturarem os valores constantes nas faturas comerciais,  tendo em vista a facilitação da 
operação por servidores da Receita Federal lotados no Setor Aduaneiro daquele município paulista.
3.  O Procurador da República em Bauru/SP requereu a declinação de competência para a 2ª Vara 
Federal Criminal de São Paulo/SP, entendendo existir conexão intersubjetiva por concurso e conexão 
probatória entre estes fatos e os processados em ação penal em curso naquele juízo.
4.  Por sua vez,  o Juiz Federal  de São Paulo/SP reconheceu a competência da 3ª Vara Federal  de 
Bauru/SP para julgamento do processo e aplicou analogicamente o artigo 28 do CPP, remetendo o caso 
à apreciação desta 2ª CCR/MPF.
5.  A despeito  da  existência  de  suposta  conexão  dos  fatos  apurados  neste  IPL com a  Ação  Penal 
2002.61.81.005596-8, já em curso na 2ª Vara Federal Criminal de São Paulo, objeto de investigação da 
“Operação São Paulo”, penso que assiste razão ao Procurador da República oficiante na PR/SP quando 
sustenta a inviabilidade do aditamento da denúncia, haja vista que, conforme relatado, aquela ação penal 
já  se  encontra  em fase  de  conclusão,  não  se  mostrando razoável  a  interrupção  do  andamento  do 
processo no seu estágio atual.
6.  De  outra  plana,  extrai-se  também dos  autos  que  foi  no Setor  Aduaneiro  da  Receita  Federal  de 
Bauru/SP que  ocorreram as  irregularidades nas  importações de  mercadorias,  momento  em que se 
consumou o crime de descaminho, devendo as investigações prosseguirem na PRM de Bauru/SP.
7.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para,  na  Subsecção  Judiciária  de 
Bauru/SP, dar sequência à persecução criminal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

717.Processo:0003049.22.2012.403.6107 Voto: 4174/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 1º, I E II). MPF: 

OCORRÊNCIA DE FATO TÍPICO PREVISTO NO ART. 2º, II, DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. OFERTA 
DE  PROPOSTA  DE  TRANSAÇÃO  PENAL.  LEI  9.099/95,  ART.  76,  §  2º.  DISCORDÂNCIA  DO 
MAGISTRADO (CPP, ART. 28). HIPÓTESE DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO. DELITO 
FISCAL  A  QUE  ALUDE  O  ART.  1º.  INVIABILIDADE  DO  BENEFÍCIO  DA TRANSAÇÃO  PENAL. 
CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 1º, incisos 
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I e II, e no artigo 2º, inciso I, da Lei 8.137/90.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  entendeu  que  a  conduta  descrita  nos  autos  enquadra-se 
exclusivamente no artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, apresentando proposta de transação penal, na 
forma do artigo 76, § 2º, da Lei 9.099/95.
3. Discordância do Magistrado por considerar que os fatos se enquadram no artigo 1º da Lei 8.137/90.
4. A conduta investigada se amolda ao tipo penal previsto no artigo 1º da Lei 8.137/90, uma vez que o 
contribuinte, em tese, suprimiu ou reduziu tributo, mediante declaração falsa à Receita Federal.
5. O delito fiscal aqui tratado é considerado crime material pela doutrina e jurisprudência, consumando-
se  com o advento de uma inovação no plano do mundo natural,  ou seja,  quando ocorre  um dano 
concreto  ao  erário  público,  com  a  efetiva  supressão  ou  redução  do  tributo.  Logo,  ele  somente  se  
configura com o lançamento definitivo do débito tributário – o que aconteceu.
6. Tendo em vista que a pena máxima aplicável ao delito do artigo 1º é de 5 (cinco) anos de reclusão, 
afigura-se inviável a proposta de transação penal em favor do investigado.
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar sequência à persecução criminal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

718.Processo:5003847-50.2013.404.7200 Voto: 3968/2013 Origem: JF/SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  MOEDA  FALSA.  DENÚNCIA  OFERECIDA.  DIVERGÊNCIA  ENTRE 

MAGISTRADO E MEMBRO DO MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. APLICAÇÃO 
ANALÓGICA DO ARTIGO 28 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia, entendendo que os fatos ali narrados amoldam-se  
à figura típica descrita no artigo 289, § 1º, do Código Penal, na modalidade guardar cédulas falsas.
2. O Juiz Federal, todavia, entendeu que o delito praticado pelo acusado foi de tentativa de introdução em 
circulação de moeda falsa (CP, artigo 289, § 1º, c/c o artigo 14, inciso II), atraindo, assim, a possibilidade 
do oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo (Lei 9.099/95, artigo 89).
3.  Ausente  qualquer  hipótese  de  arquivamento  explícito  ou  implícito,  descabida  a  remessa  à  2ª 
CCR/MPF,  que  não  tem  o  poder  de  rever  o  conteúdo  de  manifestação  ministerial  e  tampouco  a 
incumbência de ser a revisora desse juízo de pertinência. Precedentes do STF e STJ.
5. Inaplicabilidade da Súmula 696 do STF, uma vez que, no caso, a discordância existente entre o órgão 
acusador e juiz não se resume à simples discussão sobre a existência ou não dos pressupostos legais 
permissivos da transação penal, mas sim à própria capitulação jurídica dos fatos, atividade já exercida 
pelo Procurador da República, quando do oferecimento da denúncia. 
6. Não conhecimento da remessa, com a devolução do feito à origem.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

719.Processo:JF-SAN-0012127-88.2008.4.03.6104-INQ Voto: 4738/2013 Origem: JF/SANTOS-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ARTIGO  334).  CIGARROS. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO  (CPP,  ARTIGO  28).  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 inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP, 
artigo 334), em razão da apreensão de 54 (cinquenta e quatro) maços de cigarros de origem estrangeira 
e sem registro na ANVISA, em poder do investigado.
2.  O Procurador  da República oficiante  promoveu o arquivamento do feito  por  entender  aplicável  o 
princípio da insignificância.
3. Discordância da Magistrada.
4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no 
território nacional. 
5. A comercialização de cigarros (54 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. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

720.Processo:0005607-19.2013.4.03.6143 Voto: 4739/2013 Origem: JF/LIMEIRA-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ARTIGO  334).  CIGARROS. 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVISÃO DE 
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ARQUIVAMENTO  (CPP,  ARTIGO  28).  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 inquérito policial instaurado para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP,  
artigo 334), em razão da apreensão de 1.122 (um mil, cento e vinte e dois) maços de cigarros de origem 
estrangeira e sem registro na ANVISA, em poder dos investigados.
2.  O Procurador da República  oficiante  promoveu o arquivamento do feito  por  entender aplicável  o 
princípio da insignificância.
3. Discordância do Magistrado.
4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão 
do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do dever de rígido controle em sua comercialização no 
território nacional.
5. A comercialização de cigarros (1.122 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. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
721.Processo:1.30.001.001634/2013-16 Voto: 3822/2013 Origem: PR/RJ

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Relator p/ 
acórdão

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 76/2013

Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ARTS. 297 E 304). USO DE SELOS DE 
FISCALIZAÇÃO PERANTE JUNTA COMERCIAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REVISÃO (ENUNCIADO Nº 
32  DA 2ª  CCR).  INEXISTÊNCIA DE  LESÃO  DIRETA A BEM,  SERVIÇO  OU  INTERESSE  FEDERAL. 
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Uso fraudulento de selos de fiscalização perante Junta Comercial (CP, arts. 297 e 304).
2. 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.
2. Atividade registral tipicamente estadual em que à União só compete legislar concorrentemente para 
estabelecer normas gerais, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º, da Constituição.
3. 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).
4. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencido o Relator Dr.  
Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho. Redigirá o voto vencedor o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

722.Processo:1.14.000.000820/2013-83 Voto: 3446/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR 

PROBATÓRIO,  NA FORMA DE  SONEGAÇÃO  DE  AUTOS  (CP,  ARTIGO  356).  PROMOÇÃO  DE 
ARQUIVAMENTO COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA FALTA DE DOLO. REVISÃO (LC 
75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Peças de Informação instauradas para apurar o suposto envolvimento de advogado no extravio dos 
autos de Reclamação Trabalhista, o que, em tese, configura o crime de sonegação de papel ou objeto de 
valor probatório, descrito no artigo 356 do Código Penal.
2. Promoção de arquivamento fundamentada na atipicidade da conduta pela falta de dolo. Remessa dos 
autos à 2ª CCR/MPF para revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV).
3. O advogado da parte vencedora, um dos mais interessados na execução do processo, fez carga dos 
autos  em novembro de 2011,  e  não os  devolveu mais.  Mesmo tendo sido o responsável  pela  não 
devolução do processo, ficou surpreso com a notificação de atraso na devolução dos autos, pensando 
tratar-se de equívoco da Vara do Trabalho. Passados mais de seis meses, e somente depois de ter sido 
notificado, tomou alguma providência, que foi a de solicitar prorrogação do prazo para a devolução do 
processo. Quase três meses adiante, peticionou, requerendo finalmente a restauração dos autos, sob a 
justificativa de que eles teriam se perdido em poder de terceiro, com quem o próprio advogado havia  
deixado o processo. Nada obstante isso, sequer mencionou o nome dessa pessoa, quem é ela, qual a  
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atividade laboral que exerce, onde mora/reside, qual o por que de os autos lhe terem sido entregues pelo  
advogado etc. 4. Ademais, para se afirmar o elemento subjetivo do tipo (dolo) na conduta do advogado – 
ônus que compete à acusação e do qual terá que se desincumbir – afigura-se imprescindível a instrução 
processual, haja vista que somente a sentença poderá dizê-lo, ao cabo do processo válido e regular.
5. Arquivamento prematuro.
6. 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. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

723.Processo:1.20.002.000001/2013-19 Voto: 4240/2013 Origem: PRM/SINOP-MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (CP,  ARTIGO  299). 

ARQUIVAMENTO COM BASE NA TESE DA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA (VIRTUAL).  REVISÃO (LC 
75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV). INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  28  DESTA  2ª  CCR. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças de Informação instauradas para apurar a possível prática do crime de falsidade ideológica (CP, 
artigo 299), consistente no transporte de madeira acobertada por ATPFs falsas.
2. Arquivamento com base na prescrição antecipada (virtual). 
3.  Enunciado  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”.
4. Súmula 438 do STJ.
5. Designação de outro Membro do MPF 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

724.Processo:1.30.002.000038/2013-09 Voto: 4220/2013 Origem: PRM/CAMPOS GOYTACAZES-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Possível  crime  de  injúria  racial  (CP,  artigo  140,  §  3º).  Notícia  de  que  o  

representante teria sido vítima de comentário preconceituoso em rede social. O Procurador da República 
oficiante promoveu o arquivamento,  enquadrando a conduta no crime de injúria racial,  e não no de 
racismo, por entendê-lo de ação penal privada (CP, artigos 140, § 3º, e 145, caput). Tal crime, todavia, é 
de ação penal pública condicionada à representação (CP, artigo 145, parágrafo único). Representação 
feita  pela  vítima  ao  narrar,  pessoalmente,  os  fatos  na  Procuradoria  da  República  no  Município  de 
Campos dos Goytacazes-RJ e solicitar providências. Condição de procedibilidade para a persecução 
penal – que não exige qualquer rigor ou formalidade – atendida (CPP, artigos 5º, § 4º, e 24). Revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). Impossibilidade de homologação. Designação de outro Membro do Ministério 
Público Federal para prosseguir nas investigações.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

725.Processo:1.22.000.000273/2013-64 Voto: 1086/2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Relator p/ 
Acórdão

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 75/2013

Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO.  INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (CP,  ARTIGO 268). 
UTILIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL EM ALIMENTOS SERVIDOS A RUMINANTES. 
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). INEXISTÊNCIA DE LESÃO DIRETA A BEM, 
SERVIÇO  OU  INTERESSE  FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL. 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Utilização de subprodutos de origem animal em alimentos servidos a ruminantes. Desrespeito a ato 
normativo que proíbe a utilização de proteínas e gorduras de origem animal na alimentação desses 
animais, com a finalidade de prevenir a propagação da Encefalopatia Espongiforme Bovina, conhecida 
como “doença da vaca louca”.
2. O fato de a proibição ser veiculada em norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
bem como ter sido este órgão federal o responsável pela fiscalização e detecção daquelas substâncias 
em amostras do alimento analisado, não têm o condão, por si só, de atrair a competência da Justiça  
Federal para o processo e julgamento do delito em apuração.
3. A competência da Justiça Federal para o presente caso somente seria justificável se a conduta delituosa 
atingisse, de forma direta, os bens, serviços ou interesses da União – in casu, mais especificamente, do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –, o que não ocorre no caso dos autos.
4. A atividade em tese criminosa atenta contra a saúde pública, atingindo de forma direta as pessoas que 
serão  prejudicadas  com  o  consumo  de  produto  animal  no  qual  foi  utilizada  a  substância  proibida.  
Somente se verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria atividade fiscalizatória do 
órgão da União – caso, por exemplo, o agente impedisse ou obstaculasse a fiscalização por parte dos 

141



servidores do MAPA –, não bastando que o objeto dessa fiscalização – no caso, o alimento servido a 
ruminantes – seja atingido.
5. O fato de o MAPA ser o órgão responsável pela regulamentação sanitária do setor de produtos de 
origem animal, listando as substâncias consideradas de utilização proibida em animais bovinos, não atrai 
a competência federal para os crimes consistentes no efetivo uso daquelas substâncias por parte de 
terceiros. Precedentes do STJ em casos análogos (CC 122.341/PB, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
23/05/2012, DJe 11/06/2012; RHC 26.483/AM, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 29/08/2011; 
CC Nº 61.539 - SP (2006/0035408-7).
6. Caso se adotasse tal linha de raciocínio, em todas as hipóteses em que órgão ou entidade federal  
tenha  a  atribuição  de  complementação  de  normas  penais  em  branco  (e.g.,  lei  de  drogas,  estatuto 
desarmamento,  comercialização  de  combustíveis  adulterados),  ou  o  poder  de  edição  de  normas 
regulamentares que de qualquer forma interfiram na caracterização de ilícitos penais,  os crimes que 
exijam tal complementação ou que sejam atingidos pela regulamentação, quando praticados, seriam de 
competência da Justiça Federal, entendimento este que não prospera.
7. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  
para a persecução penal.
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições. Vencido o Relator Dr.  
Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho. Redigirá o voto vencedor o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

726.Processo:1.15.000.000330/2013-40 Voto: 4729/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP,  ARTIGO 

171,  §3°).  SETE  (7)  SAQUES  FRAUDULENTOS  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  EFETUADOS 
APÓS O ÓBITO DO TITULAR. AGENTE QUE POSSUI MAIS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE. 
PRESCRIÇÃO PELA METADE (CP, ARTIGO 115). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA 
TESE  DA  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA,  TAMBÉM  CONHECIDA  COMO  VIRTUAL  OU  EM 
PERSPECTIVA. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 
28 DESTA 2ª CCR. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Suposto crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, §3º), cometido por pessoa com mais de 
70  (setenta)  anos  de  idade,  consistente  no  saque  fraudulento  de  7  (sete)  parcelas  de  benefício 
previdenciário após o óbito do titular.
2. Arquivamento com base na prescrição antecipada, virtual ou em perspectiva. 
3.  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.”
4. Súmula 438 do STJ.
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do MPF 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
727.Processo:1.23.000.000515/2013-82 Voto: 4161/2013 Origem: PR/PA

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática de crime de abuso de autoridade (Lei 4.898/65).  Notícia de que 

delegado de polícia civil teria prendido em flagrante advogado pelos crimes de ameaça, sequestro e 
cárcere privado, violação de domicílio e exercício arbitrário das próprias razões, deixando de comunicar a 
prisão à Ordem dos Advogados. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

728.Processo:1.34.001.002385/2013-29 Voto: 4254/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática de crime contra a fauna (Lei 9.605/98, artigo 32: 

“Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir  ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, 
nativos ou exóticos”). Notícia da divulgação de vídeo com maus-tratos e crueldade a animal doméstico. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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729.Processo:1.23.000.000605/2013-73 Voto: 4159/2013 Origem:PR/PA 
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Suposto  crime  de  estelionato  (CP,  art.  171)  cometido  contra  particular  por 

representantes de instituição religiosa.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

730.Processo:1.29.000.000819/2013-26 Voto: 4158/2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática de crime resultante de preconceito de raça ou de 

cor (Lei 7.716/89, artigo 20: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia,  
religião ou procedência nacional”) e do crime de pedofilia (ECA, artigo 241-A), praticados por meio da 
internet, mediante página em rede social. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar 
a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

731.Processo:1.28.200.000041/2013-36 Voto: 4223/2013 Origem: PRM/CAICÓ-RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de estelionato em sua forma tentada (CP, artigo 171 c/c 

artigo 14,  inciso II)  supostamente cometido por  representante de empresa privada contra município. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

732.Processo:1.34.001.002492/2013-57 Voto: 4255/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Compra efetuada por particular pela 

internet.  Não recebimento do produto. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

733.Processo:1.13.001.000050/2013-04 Voto: 4230/2013 Origem:PRM/TABATINGA-AM 
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática dos crimes de violação de domicílio (CP, artigo 150) e de lesão 

corporal (CP, artigo 129). Notícia de que policiais civis teriam entrado na residência do declarante contra 
a vontade dos que ali estavam presentes, alegando que estavam procurando um foragido, bem como de 
que  um  deles  teria  dado  um  soco  nas  costas  do  declarante  quando  ele  prestava  depoimento  na 
delegacia de polícia sobre o ocorrido.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

734.Processo:1.30.015.000146/2013-24 Voto: 4259/2013 Origem: PRM/MACAÉ-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. “Serviço de Denúncia na Internet”. Suposta prática do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes  (Lei  11.343/2006,  artigo  33).  Notícia  de  que  policiais  militares,  servidores  públicos 
estaduais,  estariam  envolvidos.  Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta  e, 
consequentemente, de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

735.Processo:1.34.015.000240/2013-34 Voto: 4162/2013 Origem: PRM/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Digi-Denúncia.  Suposta  prática  de  crime  contra  a  honra  (CP,  artigos  138  e 
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seguintes). Notícia de que o nome e o número de celular da representante foram indevidamente incluídos 
em uma sala de bate-papo na internet, com a falsa indicação de que fazia programas e ficava nua em 
webcam.. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

736.Processo:1.33.001.000164/2013-53 Voto: 4160/2013 Origem:PRM/BLUMENAU-SC 
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de corrupção passiva (CP, artigo 317). Notícia apócrifa 

de que o vice-prefeito de Indaial-SC e empreiteira municipal de serviços estariam envolvidos em um 
esquema de corrupção, consistente em chantagem/manipulação de registros para pagamento de horas 
não trabalhadas e serviços não executados. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

737.Processo:1.28.000.000280/2013-42 Voto: 4222/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possíveis irregularidades em seleção de “talentos” promovida pelo SENAI/RN. 

Entidade paraestatal criada pelo Decreto-Lei 4.048/42, sob a administração da Confederação Nacional 
da Indústria. Pessoa jurídica de direito privado, voltada para a educação profissional na área industrial.  
Ausência de ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União. Entendimento do STF. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

738.Processo:1.15.000.001046/2013-91 Voto: 4110/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposta  prática  de  crime  resultante  de  preconceito  de  raça  ou  de  cor  (Lei  

7.716/89, artigo 20: “ Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião 
ou procedência  nacional”).  Conduta praticada por  síndico estrangeiro  de prédio  comercial  contra  os 
empregados brasileiros. Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para prosseguir na 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

739.Processo:1.15.001.000136/2013-54 Voto: 4099/2013 Origem: PRM/LIMOEIRO DO NORTE-CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação.  Possível  exercício  ilegal  de profissão (LCP,  art.  47).  Notícia  de que pessoas 

exerceriam,  irregularmente,  a  profissão  de  taxistas.  Contravenção  penal.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

740.Processo:1.29.002.000113/2013-44 Voto: 4252/2013 Origem: PRM/CAXIAS DO SUL-RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposta prática de crime contra a economia popular (Lei 1.521/51,  

artigo  2º,  inciso  IX:  “obter  ou  tentar  obter  ganhos  ilícitos  em  detrimento  do  povo  ou  de  número 
indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", 
"pichardismo" e quaisquer outros equivalentes);”). Notícia de que a denunciante foi vítima do chamado 
“golpe da pirâmide”. Hipótese em que não se vislumbra crime contra o Sistema Financeiro Nacional, a 
atrair a competência da Justiça Federal, e, sim, crime contra a economia popular. Incidência da Súmula 
498 do STF: “Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos 
crimes  contra  a  economia  popular”.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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741.Processo:1.00.000.006781/2013-13 Voto: 4106/2013 Origem: PRM/FLORIANO-PI
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Administrativo  de  Acompanhamento.  Cópia  de  Relatório  de  Demandas  Externas  da 

Controladoria Geral da União – CGU de interesse do Município de São Braz do Piauí/PI. Arquivamento 
parcial,  por  atipicidade,  de  inúmeras  irregularidades.  Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV). 
Impossibilidade de homologação. Estando o agente no exercício do cargo público de prefeito municipal 
(primeiro  mandato  em  2009-2012  e  reeleito  para  o  mandato  de  2013-2016),  falece  atribuição  à 
Procuradoria  da  República  para  a  persecução  penal,  haja  vista  a  prerrogativa  de  foro  que  aquela 
autoridade possui no respectivo Tribunal Regional Federal. Arquivamento que se recebe como declínio 
de atribuições para a Procuradoria Regional da República da 1ª Região.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

742.Processo:1.34.004.000350/2013-25 Voto: 4448/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171) cometido por dirigentes de associação 

de aposentados contra particular. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

743.Processo:1.22.005.000081/2013-16 Voto: 4446/2013 Origem: PRM/MONTES CLAROS-MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II) cometido por dirigentes de 

sindicato de aposentados contra 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

744.Processo:1.30.006.000099/2013-28 Voto: 4307/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível esbulho possessório de imóveis de propriedade de Prefeitura Municipal, 

localizados, inclusive, em áreas de proteção ambiental, protegidas pelo Município e pelo Estado, mas 
não pela União. Notícia apócrifa do envolvimento de tabeliães e de corretor de imóveis. Encaminhada 
cópia da notícia à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

745.Processo:1.14.013.000034/2013-37 Voto: 4157/2013 Origem: PRM/TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. 1) Possível crime de corrupção ativa (CP, art. 333) atribuído a servidor público da 

Receita Federal. Ato praticado no contexto da vida privada do servidor público e sem qualquer implicação 
com sua atribuição funcional ou em razão dela. 2) Possível crime de corrupção passiva (CP, art. 317) 
atribuído a servidor  público estadual que,  se existente,  não vulnera bens,  interesses ou serviços 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

746.Processo:1.35.000.000829/2011-01 Voto: 4504/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento investigatório criminal.  “Denúncia  via Web”.  Suposta ausência de repasse dos valores 

referentes ao FGTS dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde de Feira Nova/SE. Obrigação 
trabalhista. Contribuição que não tem natureza tributária. Ausência de elementos de informação capazes 
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições 
ao Ministério Público do Trabalho, tendo em vista tratar-se de obrigação trabalhista. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

747.Processo:1.04.000.002034/2006-38 Voto: 4215/2013 Origem: PRR4
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 

201/67,  artigo  1º).  Recursos  públicos  federais  repassados  em  razão  de  convênio  firmado  entre  a 
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca e o município de Biguaçu-SC, para a construção do trapiche 
municipal. Objeto do convênio atingido. Prestação de contas aprovada. Ausência de indícios de crime.  
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Impossibilidade de homologação. Arquivamento 
promovido depois de o investigado ter deixado o cargo de prefeito municipal. Em se tratando de ex-
prefeito, falece atribuição ao Procurador Regional da República para a persecução penal, porque ausente 
a  prerrogativa  de foro  no  respectivo  Tribunal  Regional  Federal.  Arquivamento  que  se  recebe como 
declínio de atribuições para a Procuradoria da República em Santa Catarina.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

748.Processo:1.18.000.000616/2013-13 Voto: 4796/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possíveis irregularidades em concurso público para o preenchimento do cargo de 

Guarda Municipal. Inexistência de recursos federais envolvidos que justifiquem 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

749.Processo:1.24.002.000064/2013-26 Voto: 4356/2013 Origem: RM/SOUZA-PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de apropriação indébita (CP, artigo 168). Notícia de que, nos autos 

de  reclamação  trabalhista,  o  advogado  da  reclamante,  valendo-se  dos  poderes  conferidos  na 
procuração, teria levantado o valor consignado em alvará, sem, contudo, repassá-lo à 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

750.Processo:1.34.001.003047/2013-12 Voto: 4776/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de violação de direito autoral (CP, artigo 184, § 2º). Ausência de 

indícios da transnacionalidade da conduta ou conexão com delito que cause ofensa a bens, serviços ou 
interesse  da  União.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do 
Ministério  Púbico  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

751.Processo:1.35.000.000073/2013-53 Voto: 4306/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Possível prática dos crimes de homicídio (CP, artigo 121), ameaça 

(CP,  artigo  147)  e  roubo (CP,  artigo  157)  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

752.Processo:1.35.000.000696/2013-26 Voto: 4305/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível prática dos crimes de calúnia (CP, artigo 138), injúria (CP, artigo 140) e 

ameaça (CP, artigo 147) entre particulares ocupantes de assentamento do INCRA. Em que pesem os 
delitos terem ocorrido dentro do assentamento, tal fato não causou lesão a bens, serviços ou interesses 
da União ou de entes federados. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

753.Processo:2012.50.51.000866-3 Voto: 4577/2013 Origem: PRM/CAC. DE ITAPEMIRIM-ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito policial. Suposto exercício ilegal da profissão de odontologia (CP, artigo 282). A circunstância de 

os  Conselhos  Federal  e  Regionais  de  Odontologia,  autarquias  federais,  fiscalizarem o  exercício  da 
profissão de dentista, não tem o condão de, por si só, fixar a competência da Justiça Federal para o 
processamento e julgamento da respectiva ação penal. 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 33 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

754.Processo:1.14.000.001135/2013-74 Voto: 4794/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Supostos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico (Lei 

11.343/2006,  artigos  33  e  35,  respectivamente).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

755.Processo:1.17.000.000836/2013-84 Voto: 4644/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  estelionato  (CP,  artigo  171)  entre  particulares.  Suposta 

irregularidade no contrato de honorários.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

756.Processo:1.18.000.000298/2013-91 Voto: 4935/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato tentado (CP, artigo 171 c/c artigo 14, inciso II) 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

757.Processo:1.25.002.001966/2010-08 Voto: 4760/2013 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime licitatório (Lei 8.666/93). Diligências. Constatação 

da ausência de recursos federais envolvidos, de modo a atrair o interesse da União na apuração dos  
fatos e, de consequência, 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

758.Processo:1.30.002.000077/2013-06 Voto: 4800/2013 Origem: PRM/CAMPOS-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação.  Possíveis  crimes de ameaça (CP,  artigo 147) e de extorsão (CP,  artigo 158) 

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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

759.Processo:1.30.017.000391/2013-11 Voto: 4843/2013 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Denúncia pela Internet. Possíveis crimes de sequestro (CP, artigo 148) e tortura 

(Lei  9.455/97).  Remessa  de  reportagem  jornalística  publicada  na  rede  mundial  de  computadores, 
relatando a prática, por traficantes, dos crimes de sequestro e tortura de homem que ajudara família de 
policial  militar  a se mudar  de favela.  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a 
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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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

760.Processo:1.30.001.002562/2013-16 Voto: 4791/2013 Origem: PRM/NITERÓI-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação.  Possível  crime de falsa identidade (CP,  artigo 307).  Notícia de que particular 

estaria utilizando fotos e dados pessoais do representante para a criação de perfis falsos em rede social.  
Ausência  de elementos  capazes de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal.  Declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

761.Processo:1.33.003.000131/2013-93 Voto: 4733/2013 Origem: PRM/CRICIÚMA-SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia. Suposto crime contra a honra (CP, artigos 128 e seguintes) 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

762.Processo:1.34.001.002358/2013-56 Voto: 4996/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Apuração  de  práticas  ilícitas  perpetradas  por  subsidiária  da  ELETROBRÁS, 

Sociedade de Economia  Mista.  Ausência  de  ofensa  direta  a  bens,  serviços  ou  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

763.Processo:1.34.001.002987/2013-86 Voto: 4844/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Digi-Denúncia.  Possíveis crimes sexuais contra vulneráveis (CP, artigo 217-A e 

seguintes),  que seriam aliciados por morador de condomínio.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

764.Processo:1.34.001.002988/2013-21 Voto: 4769/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível  crime de estelionato (CP, artigo 171) 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
765.Processo:1.17.003.000068/2013-39 Voto: 4798/2013 Origem: PRM/SÃO MATEUS-ES

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório  Criminal.  Possíveis  crimes de lavra  clandestina  (Lei  8.176/91,  artigo  2º: 

“Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-
prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo 
título  autorizativo”)  e  contra  o meio ambiente (Lei  9.605/98,  artigo  55:  “Executar  pesquisa,  lavra  ou 
extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em 
desacordo  com  a  obtida”).  Existência  de  inquérito  policial  em  curso  que  apura  os  mesmos  fatos. 
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Possível crime de sonegação fiscal (Lei 8.137/90, artigos 1º e 
2º) de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual,  Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. Imposto de competência dos 
Estados e do Distrito Federal. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação do 
arquivamento com relação aos crimes de lavra clandestina e contra o meio ambiente. Impossibilidade de 
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homologação do crime de sonegação fiscal, de competência da Justiça Estadual. Arquivamento que se 
recebe como declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
766.Processo:1.30.019.000039/2012-85 Voto: 4111/2013 Origem: PRM/TERESÓPOLIS-RJ

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática de crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 55: "Executar pesquisa, 

lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, 
ou em desacordo com a obtida"). Notícia da ocorrência de extração de recursos minerais (areia) sem 
autorização do órgão ambiental competente. Os mesmos fatos já foram objeto de denúncia oferecida nos 
autos do Inquérito Policial 1198/2011 (0000023-12.2012.4.02.5115). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

767.Processo:1.25.002.000245/2013-15 Voto: 4258/2013 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposta  prática  dos  crimes  de  desobediência  (CP,  artigo  330)  e  de  dano 

qualificado (CP, artigo 163, parágrafo único).  Notícia de que detento de penitenciária federal,  ao ser 
encaminhado para o  banho de sol  diário,  manifestou aos agentes  penitenciários  seu desejo  de ser 
realocado no Setor de Isolamento Penitenciário, por motivos pessoais, ao que lhe foi respondido que 
deveria comunicar a Divisão de Segurança e Disciplina. Após algum tempo, durante um banho de sol,  
destruiu seus tênis, sua camisa e sua meia, bem como os papéis afixados no pátio. Ordenado para que  
recolhesse  os  materiais  destruídos  e  espalhados,  recusou-se  a  fazê-lo.  Existência  de  sanção 
administrativa em relação à desobediência e insignificância do dano provocado. Arquivamento fundado 
na atipicidade da conduta. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

768.Processo:0000307-96.2011.4.02.5004 Voto: 4221/2013 Origem: PRM/LINHARES-ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Petição  Criminal.  Suposto  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  artigo  337-A). 

Parcelamento e posterior 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

769.Processo:1.35.000.000571/2013-04 Voto: 4217/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º). 

Requisição de instauração de inquérito policial para apurar os mesmos fatos a partir da cópia destas 
Peças de Informação. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

770.Processo:1.28.000.001522/2011-53 Voto: 4247/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  do  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330). 

Notícia de que o Estado do Rio Grande do Norte teria descumprido reiteradamente a decisão judicial de 
fornecer medicamento à parte autora, sob pena de multa. A imposição de multa por descumprimento de 
ordem judicial exclui a tipicidade da conduta de desobediência. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª 
CCR. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

771.Processo:1.23.000.001665/2010-61 Voto: 4246/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de roubo circunstanciado (CP, artigo 157, § 2º, incisos I e II)  

praticado contra funcionário  dos Correios.  Existência de ação penal 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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772.Processo:1.30.001.001431/2013-11 Voto: 4105/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Comunicação de Prisão em Flagrante. Suposta prática do crime de uso de documento falso (CP, artigo 304). A 

matéria foi igualmente submetida à Justiça Federal, tendo sido autuado o Procedimento Criminal 0006191-
38.2013.4.02.5101, em que o Ministério Público Federal se manifestou. O Procurador da República oficiante, 
instado a fazê-lo, apontou o documento que comprova a existência do Procedimento. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

773.Processo:1.30.001.002024/2013-21 Voto: 4256/2013 Origem: PRM/S. J. DE MERITI-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Digi-Denúncia.  Suposta  prática  do  crime  de  pedofilia  (ECA,  artigo  241-A: 

“Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por 
meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de 
sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”). Notícia de que foi disponibilizado, 
em rede social, vídeo de criança do sexo masculino dançando em apologia ao sexo. Inexistência do alegado 
conteúdo  pornográfico.  Ausência  de  elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  justificadores  do 
prosseguimento das investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

774.Processo:1.22.000.003457/2012-03 Voto: 4213/2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 3º). 

Notícia apócrifa do recebimento indevido de benefício previdenciário. Existência de outras duas Peças de 
Informação, autuadas a partir da mesma notícia sobre os mesmos fatos, arquivadas judicialmente em 
decorrência do reconhecimento da atipicidade da conduta. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

775.Processo:1.34.030.000227/2012-14 Voto: 4165/2013 Origem: PRM/JALES-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento investigatório  criminal.  Suposto crime contra  a  ordem tributária.  Fatos já  apurados no 

âmbito  do  MPF  (Processo  3427.2011.000168-1),  cuja  denúncia  originou  a  Ação  Penal  0000298-
74.2013.403.6124. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

776.Processo:1.16.000.000465/2013-78 Voto: 4152/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  corrupção  passiva  (CP,  artigo  317).  Notícia  de  que  o 

denunciante, ao tentar abrir uma conta corrente numa agência da Caixa Econômica Federal, teria tido 
furtado seu cartão de assinaturas por um estagiário da CEF, que teria recebido propina de particular, com 
a finalidade de fraudar concursos públicos federais. Diligências empreendidas pela Polícia Federal. Sem 
apontar qualquer elemento que identificasse o estagiário ou o particular, o denunciante informou, por 
meio eletrônico, que o problema já havia sido resolvido. A CEF também informou que o denunciante 
jamais  teve  conta  naquela  agência.  Alegações  desconexas  que  não  justificam  o  início  de  uma 
investigação criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

777.Processo:1.34.001.001279/2013-28 Voto: 4156/2013 Origem: PRM/GUARULHOS-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 1º). Notícia 

de que pessoa jurídica de direito privado estaria sonegando impostos com o lançamento a menor de 
preços em notas fiscais, bem como deixando de depositar o FGTS e dispensando funcionários sem 
pagar-lhes seus direitos trabalhistas.  Súmula Vinculante 24 do STF. Crime material.  Necessidade de 
lançamento definitivo do tributo. Encaminhamento de cópia à Delegacia da Receita Federal. Ausência de 
justa  causa para  o  prosseguimento  do feito.  Irregularidades trabalhistas  que não configuram crime. 
Encaminhamento de cópia ao Ministério Público do Trabalho. Eventual constatação de crimes poderá ensejar  
a reabertura das investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

778.Processo:1.27.002.000096/2013-10 Voto: 4251/2013 Origem: PRM/FLORIANO-PI
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Suposta  prática  de  sonegação  de  tributos  (Lei  8.137/90)  e  de  contribuição 

previdenciária (CP, art.  337-A).  Ciência à Delegacia da Receita Federal.  Inexistência  de constituição 
definitiva  dos  créditos  tributários.  Natureza  material  do  delito.  Apontada  qualquer  irregularidade  em 
eventual  ação  fiscal,  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. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

779.Processo:1.29.008.000419/2011-89 Voto: 4250/2013 Origem: PRM/SANTA MARIA-RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática de crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, 

artigo 1º). Representação Fiscal para Fins Penais. Diligências. O feito sofreu sucessivos sobrestamentos 
em razão da ausência de lançamento definitivo do crédito tributário por parte da Autoridade Fazendária, 
situação que permanece inalterada até a presente data. De acordo com a Súmula Vinculante 24 do STF, 
não se tipifica crime contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo. Ausência de justa  
causa para o prosseguimento do feito. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

780.Processo:JF-RO-0007380-74.2013.4.01.4100-INQ Voto: 4109/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa : Inquérito Policial. Suposta prática do crime de contrabando (CP, artigo 334). Apreensão de 3 (três) maços 

de cigarros de origem estrangeira, avaliados em R$ 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos). Diligências. 
Ausência  de  reiteração  criminosa  por  parte  do  agente.  A  natureza  do  produto  introduzido 
clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, graças ao seu 
efeito  nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território 
nacional. Todavia, a pequena quantidade de cigarros apreendidos, que se encontra abaixo do patamar 
estabelecido por este Colegiado (40 maços ou 4 pacotes), atrai a aplicação, excepcional, do princípio da 
insignificância. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

781.Processo:00195/2012 Voto: 4218/2013 Origem: PRM/UBERABA/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

782.Processo:1.23.000.000159/2013-05 Voto: 4248/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática de crime previsto na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85, artigo 

10: “Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 (dez) a  
1.000  (mil)  Obrigações  Reajustáveis  do  Tesouro  Nacional  -  ORTN,  a  recusa,  o  retardamento  ou  a 
omissão  de  dados  técnicos  indispensáveis  à  propositura  da  ação  civil,  quando  requisitados  pelo 
Ministério Público”).  Notícia de que ex-prefeito de São Domingos do Capim-PA não teria respondido 
ofícios do Ministério Público com vistas à apuração dos fatos investigados no Inquérito Civil  Público 
1.23.000.003358/2008-08. Instauração de Procedimento Administrativo que apurou a suposta prática de 
improbidade administrativa, mas que foi posteriormente arquivado, em razão de os ofícios terem sido 
endereçados equivocadamente. Desconhecimento de quem tinha o dever legal de cumprir a requisição. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

783.Processo:1.15.000.000589/2013-91 Voto: 4107/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária 

(CP, artigo 337-A). 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 
Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  ao  Ministério  Público  Federal.  Ausência  de  justa  causa  para  o  
prosseguimento do feito. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

784.Processo:00032/2011 Voto: 3967/2013 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Suposta prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, art. 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”). Notícia de 
que presidente da Associação de Agricultores do Assentamento Sol Nascente,  no Município de Pau 
D'arco-TO, teria aplicado irregularmente verbas oriundas do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O 
noticiante não apresentou qualquer prova. Ademais, a Polícia Federal, mesmo depois de ouvir inúmeros 
agricultores,  não  colheu  informação  alguma de  que  o  crime  tivesse  sido  praticado.  Inexistência  de 
materialidade delitiva. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

785.Processo:JF-RO-0007376-37.2013.4.01.4100-INQ Voto: 4108/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa : Inquérito Policial. Suposta prática do crime de contrabando (CP, artigo 334). Apreensão de 8 (oito) maços 

de cigarros de origem estrangeira, avaliados em R$ 6,40 (seis reais e quarenta centavos). Diligências.  
Ausência  de  reiteração  criminosa  por  parte  do  agente.  A  natureza  do  produto  introduzido 
clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, graças ao seu 
efeito  nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território 
nacional. Todavia, a pequena quantidade de cigarros apreendidos, que se encontra abaixo do patamar 
estabelecido por este Colegiado (40 maços ou 4 pacotes), atrai a aplicação, excepcional, do princípio da 
insignificância. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

786.Processo:1.20.000.000584/2013-06 Voto: 4172/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de falso testemunho (CP, art. 342). Retratação da agente ainda na 

audiência trabalhista, antes de proferida a sentença. Ausência de justa causa para propositura de ação 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

787.Processo:1.30.006.000147/2013-88 Voto: 4438/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de dois 

saques indevidos de benefício previdenciário: um, no mês do óbito da titular (junho/2003) e outro, quatro 
meses depois (outubro/2003). Arquivamento por aplicação do princípio da insignificância. Revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

788.Processo:1.30.006.000155/2013-24 Voto: 4440/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de dois 

saques indevidos de benefício previdenciário: um, no mês do óbito da titular (junho/200i) e outro, no mês 
seguinte (julho/2001).  Arquivamento por aplicação do princípio da insignificância.  Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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789.Processo:1.30.006.000158/2013-68 Voto: 4437/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de dois 

saques indevidos de benefício previdenciário: um, no mês do óbito da titular (outubro/200i) e outro, no 
mês seguinte (novembro/2001). Arquivamento por aplicação do princípio da insignificância. Revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

790.Processo:1.00.000.004338/2013-16 Voto: 4150/2013 Origem: PRM/SINOP-MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Relatório de Fiscalização produzido pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 

Possíveis crimes de trabalho escravo (CP, artigo 149) ou de frustração de direito assegurado por lei 
trabalhista (CP, artigo 203). Encontradas irregularidades trabalhistas. Adoção de medidas necessárias à 
regularização. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou 
a jornada exaustiva, nem que laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção 
restringida  em razão  de  dívida  para  com o  empregador.  Inexistência  de  fraude  ou  violência.  Fatos 
atípicos na esfera penal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

791.Processo:1.00.000.004269/2013-32 Voto: 4153/2013 Origem: PRM/SINOP-MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Relatório de Fiscalização produzido pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel. 

Possíveis  crimes  de  trabalho  escravo  (CP,  artigo)  ou  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei 
trabalhista (CP, artigo 203). Encontradas irregularidades trabalhistas. Adoção de medidas necessárias à 
regularização. Ausência de indícios de que os trabalhadores fossem submetidos a trabalhos forçados ou 
a jornada exaustiva, nem que laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção 
restringida  em razão  de  dívida  para  com o  empregador.  Inexistência  de  fraude  ou  violência.  Fatos 
atípicos na esfera penal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

792.Processo:1.04.004.000072/2012-64 Voto: 4155/2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Suposta prática de crime de responsabilidade de prefeito (DL 201/67, artigo 1º).  

Malversação  de  verbas  públicas  federais.  Existência  de  procedimentos  investigatórios,  devidamente 
arquivados,  que  tinham  como  objeto  parte  dos  fatos  investigados  neste  feito.  Procedência  das 
justificativas apresentadas pelo Município e ausência de prejuízo ao erário federal em relação a algumas 
irregularidades  apontadas.  Prosseguimento  das  investigações  pendentes  em  procedimento 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

793.Processo:1.24.000.000066/2013-35 Voto: 4249/2013 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  responsabilidade  de  ex-prefeito  (DL  201/67,  artigo  1º).  

Malversação de verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado entre o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e o município de Tacima-PB. Existência de ação penal 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

794.Processo:1.22.003.000149/2012-98 Voto: 3183/2013 Origem: PRM/UBERLÂNDIA-MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta prática dos crimes de redução a condição análoga à de 

escravo (CP, artigo 149) e de frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, artigo 203). Notícia 
de que trabalhadores eram mantidos sob condições insalubres de trabalho e de moradia em imóveis 
rurais.  Diligências.  Fiscais  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  constataram  a  existência  de 
irregularidades, as quais foram posteriormente sanadas. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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795.Processo:1.22.005.000136/2013-80 Voto: 4441/2013 Origem: PRM/MONTES CLAROS-MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Apuração de suposto crime de contrabando de cigarros (CP, art. 334). Existência 

de inquérito policial versando sobre os mesmos fatos (0014/2012). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

796.Processo:00291/2011 Voto: 4443/2013 Origem: PRM/ALTAMIRA-PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito policial. Suposto crime de desacato (CP, art. 331) praticado contra Policiais Rodoviários Federais 

durante  manifestação  de  agricultores.  Declarações  prestadas  pelos  policiais  envolvidos  demonstram  a 
inexistência de fato delituoso. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

797.Processo:1.25.001.000030/2007-66 Voto: 4151/2013 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º, incisos I e 

II). Possível apropriação ou utilização de recursos em proveito próprio ou alheio. Fato ocorrido até 24 de 
outubro de 1996. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, 
inciso  II,c/c  artigo  107,  inciso  IV).  Homologado  o  arquivamento  pela  5ª  CCR  no  âmbito  de  suas 
atribuições. Arquivamento na esfera criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

798.Processo:1.28.200.000034/2010-91 Voto: 4148/2013 Origem: PRM/CAICÓ-RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de prefeito (DL 201/67, artigo 1º). Repasse de 

recursos públicos federais pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, ao município de São João 
do Sabugi-RN, em razão do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Notícia de que o 
dinheiro atinente ao salário de ex-agente de saúde desligada da função em junho de 2008 foi repassado 
até janeiro de 2010, quando só então ocorreu pedido de desligamento por parte da Secretaria Municipal  
de Saúde. Diligências. O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DENASUS) 
constatou que não foram feitos quaisquer pagamentos à ex-agente de saúde nesse período, mas que os 
recursos foram utilizados no pagamento dos salários dos demais agentes, nas rubricas de vencimentos,  
insalubridade e salário-família, bem como na execução do PACS. Explicou, ainda, que tais recursos são 
parte do Bloco de Financiamento da Atenção Básica – PAB Variável, podendo ser usados em qualquer 
ação da Atenção Básica, e não necessariamente no pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde. 
Ausência  de  tipicidade.  Arquivamento  na  esfera  criminal. Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV). 
Impossibilidade de homologação. Estando o agente no exercício do cargo público de prefeito municipal, 
falece atribuição à Procuradoria da República para a persecução penal, haja vista a prerrogativa de foro 
que aquela autoridade possui no respectivo Tribunal Regional Federal.  Arquivamento que se recebe 
como declínio de atribuições para a Procuradoria Regional da República da 5ª Região.  Homologado o 
arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

799.Processo:1.15.000.001814/2009-20 Voto: 4216/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Denúncia on-line. Possíveis crimes previdenciários, licitatórios e de 

peculato. Suposta malversação de verbas públicas federais repassadas em razão de convênio firmado 
entre  o  SEBRAE/CE  e  o  INCRA.  Diligências  efetuadas.  Condutas  examinadas  pelo  TCU.  Não 
constatação de irregularidades. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

800.Processo:1.17.000.001620/2009-50 Voto: 4460/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito  Civil Público. Possível utilização indevida de área em águas públicas por clube particular em 

praia do litoral capixaba. Diligências. Efetiva adoção de providências necessárias à regularização do uso 
do espaço físico junto à Secretaria do Patrimônio da União – SPU, que vale não só para tal  clube 
particular, como para todas as estruturas náuticas existentes no Brasil. Arquivamento homologado no 
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âmbito da 5ª CCR/MPF (Patrimônio Público e Social). Arquivamento criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

801.Processo:1.13.002.000063/2013-65 Voto: 4308/2013 Origem: PRM/TEFÉ-AM
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 34: “Pescar em período no qual a  

pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente”). Notícia da apreensão de dez 
redes e de seis quelônios presos nas redes, dentro dos limites da Reserva Biológica do Abufari,  em 
Tapauá/AM. A equipe de fiscalização relata que “o infrator não foi localizado no ato da fiscalização”, bem 
como que os animais foram apreendidos e posteriormente soltos em seu habitat. Ausência de indícios de 
autoria  delitiva  e  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

802.Processo:1.22.000.000088/2013-70 Voto: 4444/2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Administrativo  da  Tutela  Coletiva.  Possível  crime  de  prevaricação.  (CP,  artigo  319), 

praticado por diretor do DNIT, consistente na construção ilegal de pontes. Fatos ocorridos em janeiro de 
2004. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso V c/c 
artigo  107,  inciso  IV).  Arquivamento.  Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Homologação. 
Arquivamento homologado pela 5ª CCR/MPF no âmbito de suas atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

803.Processo:1.35.000.000767/2013-91 Voto: 4511/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato cometido contra a Caixa Econômica Federal (CP, 

artigo 171 § 3º). Existência de inquérito policial em curso que apura os mesmos fatos. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

804.Processo:1.29.015.000145/2013-09 Voto: 4509/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento indevido de 

02 (duas) parcelas de benefício previdenciário após a morte da segurada, ocorrido em 26.11.2002, totalizando 
R$ 600,00, em valores da época. Ausência de indícios de  autoria. Inexistência 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

805.Processo:1.23.000.001387/2009-16 Voto: 4513/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, 

artigo  337-A).  Pagamento  integral  do  débito.  Extinção  da  punibilidade  (Lei  11.941/2009,  artigo  69).  
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

806.Processo:1.25.014.000088/2009-22 Voto: 4452/2013 Origem: PRM/PATO BRANCO-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito  Civil  Público.  Possível  crime ambiental  (Lei  9.605,  artigo  55:  “Executar  pesquisa,  lavra  ou 

extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em 
desacordo com a obtida”) e crime contra a ordem ordem econômica (Lei 8.176/91, artigo 2º: Constitui 
crime  contra  o  patrimônio,  na  modalidade  de  usurpação,  produzir  bens  ou  explorar  matéria-prima 
pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título 
autorizativo”).  Existência  de  inquérito  policial  em  curso  que  apura  os  mesmos  fatos.  Aplicação  do 
princípio do ne bis in idem. Arquivamento homologado no âmbito da 5ª CCR/MPF (Patrimônio Público e 
Social). Arquivamento criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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807.Processo:1.28.100.000046/2013-97 Voto: 4436/2013 Origem: PRM/MOSSORÓ-RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  do  desmembramento  do  Inquérito  Civil  Público 

1.28.100.000259/2009-32.  Supostas  fraudes  licitatórias  (Lei  8.666/93)  ocorridos  no  âmbito  dos 
Convênios 2021/2001 e 3469/2002, celebrados entre a União, por intermédio do Ministério da Saúde, e o 
Município de Triunfo Potiguar-RN, aquele para aquisição de uma unidade móvel de saúde e, este, para 
compra de medicamentos e material de consumo. Diligências. Objeto do convênio atingido e prestação 
de contas aprovada. Ausência de tipicidade. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

808.Processo:1.12.000.000100/2006-63 Voto: 4320/2013 Origem: PR/AP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de peculato em concurso de pessoas (CP, artigo 

312  c/c  artigo  29).  Notícia  de  irregularidades praticadas em loteamento  localizado  no  município  de 
Calçoene-AP,  supostamente  atribuídas  ao  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  no 
Amapá e à presidente da Cooperativa Agroextrativista do município. Arquivamento com base no princípio 
do  ne bis in idem ante a existência de dois inquéritos policiais sobre os mesmos fatos. Despacho no 
sentido de que fosse esclarecido o  paradeiro  do IPL mais  antigo.  Esclarecimento apontando que o 
referido IPL encontra-se arquivado, razão pela qual as peças extraídas deste PIC devem ser juntadas ao 
outro IPL, mais recente, ainda em curso. Novo arquivamento com base no mesmo princípio. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

809.Processo:1.30.001.002479/2013-47 Voto: 4309/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 

dois saques indevidos de benefício previdenciário: um, no mês do óbito da titular (abril/1997) e outro, no 
mês seguinte (maio/1997). Considerando que desde a data do último saque indevido já transcorreram mais 
de 12 (doze) anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela ocorrência 
da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pelo máximo da pena prevista em abstrato (maior que 4  
e menor que 8 anos). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

810.Processo:1.16.000.001336/2013-05 Voto: 4310/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP, artigo 289, § 1º).  

Notícia de que o declarante realizou saque em um caixa eletrônico e pagou sua diarista com uma das 
cédulas sacadas, no valor de R$ 100,00 (cem reais), tendo sido informado, dias depois, da falsidade da 
nota por pessoa conhecida dela. Foi realizado exame pericial que concluiu pela falsidade da cédula, ante 
a  ausência  de  elementos  de  segurança  peculiares  à  cédula  padrão,  capaz  de  enganar  pessoas. 
Ausência de indícios da autoria delitiva. Inexistência de elementos que justifiquem o prosseguimento da 
persecução penal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

811.Processo:1.04.004.000436/2010-44 Voto: 4154/2013 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  de  Acompanhamento  de  Convênio  –  PAC  instaurado  inicialmente  no  âmbito  da 

Procuradoria Regional da República da 4ª Região. Suposta prática de crime de responsabilidade de ex-
prefeito (DL 201/67, artigo 1º). Declínio de atribuição para a Procuradoria da República no Município de 
Lajeado/RS. Possível desvio ou aplicação indevida de verbas públicas federais em razão de convênio 
firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Município de Bom Retiro 
do Sul/RS. Existência de Inquérito Civil Público em curso que apura os mesmos fatos. Inexistência, por  
ora,  de  indícios  de  crime.  Recomendável  o  acompanhamento  da  questão  na  seara  cível  apenas. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Segundo informação extraída do site do MPF no 
Estado do Rio Grande do Sul, a PRM de Lajeado possui apenas um Procurador da República ali lotado, 
o que autoriza a conclusão de que suas atribuições funcionais são plenas, isto é, abrangem tanto a área 
criminal  quanto a cível.  Logo, o acompanhamento da matéria no âmbito cível não tem o condão de 
excluir a análise e atuação, se necessária, no campo criminal. Homologação.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

812.Processo:1.16.000.000715/2013-70 Voto: 4319/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática dos crimes de denunciação caluniosa (CP, artigo 339), furto (CP, 

artigo 155), falsificação de documento público (CP, artigo 297) e uso de documento falso (CP, artigo 304). 
Notícia de que o denunciante teria sido alvo de investigação policial, arquitetada por agentes contratados 
por sociedade empresária, com o objetivo de incriminá-lo por crimes que não cometeu. Notícia de que 
referida pessoa jurídica, por meio de hackers coordenados pelo diretor do departamento de segurança,  
teria se apropriado de dados informáticos pertencentes a uma outra sociedade empresária e organizado 
a  adulteração  das  informações  obtidas  e  a  entrega  do  material  à  Polícia  Federal.  O  crime  de 
denunciação caluniosa exige o dolo direto, o que não restou caracterizado. Do mesmo modo, não há 
elemento que indiquem serem ilegais ou ilegítimas as provas que amparam a denúncia oferecida nos 
autos da ação a que responde o denunciante. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento 
da persecução criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

813.Processo:1.15.000.001287/2013-30 Voto: 4773/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 

um saque indevido de benefício previdenciário após o óbito do titular (dezembro/2007). Arquivamento por 
aplicação  do  princípio  da insignificância.  Revisão  (LC 75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

814.Processo:1.25.001.000152/2013-09 Voto: 4778/2013 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação. Crime de descaminho (CP, artigo 334). Existência de ação penal em curso que 

apura os mesmos fatos. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

815.Processo:1.25.006.000234/2013-03 Voto: 4754/2013 Origem: PRM/MARINGÁ-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de roubo circunstanciado (CP, artigo 157, § 2º, incisos I, II e V) 

praticado contra agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

816.Processo:1.28.000.000652/2013-31 Voto: 4751/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de roubo circunstanciado (CP, artigo 157, § 2º, inciso I) praticado 

contra agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

817.Processo:1.28.000.000389/2013-80 Voto: 4752/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de roubo circunstanciado (CP, artigo 157, § 2º, inciso I) praticado 

contra agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

818.Processo:1.30.017.000398/2012-52 Voto: 4713/2013 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
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Ementa :Peças  de  Informação.  Possível  crime  contra  a  organização  do  trabalho.  Diligências.  Existência  de 
inquérito policial 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

819.Processo:1.04.004.000359/2009-99 Voto: 4747/2013 Origem: PRM/PARANAVAÍ-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 

201/67,  artigo  1º).  Recursos  públicos  federais  repassados  em  razão  de  convênio  firmado  entre  a 
FUNASA e o Município de Diamante do Norte/PR, para reforma de hospital. Objeto do convênio atingido.  
Prestação de contas aprovada. Ausência de indícios de crimes. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

820.Processo:1.13.001.000071/2013-11 Voto: 4149/2013 Origem: PRM/TABATINGA-AM
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática de crimes contra a fauna (Lei 9.605/98, artigos 29 e seguintes).  

Auto de Infração lavrado pelo Instituto Chico Mendes, noticiando a apreensão, em estação ecológica e  
sem  licença  da  autoridade  competente,  de  18  (dezoito)  espécimes  de  Jabuti-Tinga  (posteriormente 
devolvidos ao seu  habitat),  12 (doze) cartuchos para espingarda, canoa em madeira, motor rabeta, 4 
(quatro) lanternas de cabeça, balde contendo combustível, 2 (duas) lonas plásticas, 4 (quatro) bolsas, 2 
(duas) mochilas, utensílios de cozinha e alimentos. Ausência de elementos suficientes 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

821.Processo:1.15.000.001246/2013-43 Voto: 4771/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. “Denúncia on-line”. Possível crime de injúria racial (CP, artigo 140, § 3º) ou de 

racismo (Lei  7.716/89,  artigo 20).  Notícia  da existência  de comentário  supostamente preconceituoso 
acerca  das  mulheres  cearenses  em  página  virtual  na  rede  mundial  de  computadores  mas  dirigido 
especificamente a uma atleta daquela naturalidade. Ofensas que não chegaram ao conhecimento da 
vítima. Evidente ausência de dolo de menosprezar as mulheres cearenses como um todo. Comentário 
grosseiro e fruto de ignorância. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

822.Processo:1.16.000.001680/2012-13 Voto: 4748/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de falsidade documental (CP, artigo 298). Notícia da 

falsidade de assinatura aposta em processo de alteração contratual de empresa privada levada a registro 
perante  Junta  Comercial.  Diligências.  Autenticidade  da  assinatura  comprovada  pela  própria  autora. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

823.Processo:1.25.000.001011/2013-13 Voto: 4212/2013 Origem: PR/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato (CP, artigo 171, §3º) praticado contra o SENAC. Pessoa 

jurídica de direito privado que presta serviço de relevante interesse social, sem fins lucrativos, e que 
recebe recursos oriundos de convênios com a Administração Pública,  no que se sujeita  ao controle 
exercido  pelo  Tribunal  de  Contas  (CF  artigo  70,  parágrafo  único).  Recebimento  de  salários  sem a 
correspondente prestação de serviços. Fato ocorrido até janeiro de 1998. Extinção de punibilidade (CP, 
artigo 107, inciso IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

824.Processo:1.25.003.002970/2013-18 Voto: 4755/2013 Origem: PRM/FOZ DO IGUAÇU-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de ameaça (CP, artigo 147) supostamente cometido por servidor da 

Receita  Federal  contra  particular,  durante  abordagem  em  fiscalização  aduaneira.  Testemunha  não 
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identificada. Inexistência de câmeras de monitoramento no local. Ausência de elementos mínimos de 
autoria delitiva capazes de justificar o prosseguimento das investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

825.Processo:1.28.200.000124/2010-82 Voto: 4456/2013 Origem: PRM/CAICÓ-RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito  Civil  Público.  Possível  malversação  de  verbas  públicas  federais.  Fundo  Constitucional  de 

Financiamento do Nordeste – FNE, operado pelo Banco do Nordeste. Diligências. Bens financiados que 
foram transferidos por contrato particular de assunção de dívida, com assentimento e participação do 
Banco.  Atipicidade  da  conduta.  Arquivamento  homologado  no  âmbito  da  5ª  CCR/MPF  (Patrimônio 
Público e Social). Arquivamento criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

826.Processo:1.28.000.000834/2013-10 Voto: 4749/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de advocacia administrativa (CP, artigo 321). Desmembramento de 

Inquérito Civil  Público para o fim de averiguar,  sob o aspecto criminal,  notícia de irregularidades na 
seleção de oficiais temporários pelo Comando do 3º Distrito Naval em Natal-RN, tendo sido aprovado 
elevado  número  de  parentes  de  oficiais  de  carreira  e  de  outras  autoridades.  Diligência.  Referido 
Comando esclareceu que a seleção ocorre mediante as fases de análise curricular, inspeção de saúde, 
entrevista  e  verificação  de  dados  bibliográficos,  todas  fundamentadas  em  critérios  objetivos 
estabelecidos  em  aviso  de  convocação.  Dos  cento  e  oito  selecionados,  apenas  seis  são  parentes 
(cônjuges) de oficiais da ativa. Atendida Recomendação do Ministério Público Federal no sentido da 
regulamentação específica que vede a participação, na Comissão Examinadora, de oficiais parentes, 
naturais ou por afinidade, até o terceiro grau. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

827.Processo:1.34.022.000094/2013-58 Voto: 4774/2013 Origem: PRM/JAÚ-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Cópia integral do Procedimento Investigatório Criminal 1.34.022.000168/2008-99. 

Possíveis crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90). Apuração. Autos de Infrações nºs 37.128.160-1 
(ter a empresa deixado de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas aos  
segurados) e 37.128.161-0 e 37.128.162-8 (ter a empresa apresentado documentos cujos dados não 
corresponderiam  aos  fatos  geradores  das  contribuições  previdenciárias).  Infrações  meramente 
administrativa. Atipicidade criminal. Promoção de 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

828.Processo:1.34.001.008244/2012-39 Voto: 4770/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possíveis crimes licitatórios (Lei 8.666/1993) e de uso de documento falso (CP, 

artigo  304).  Notícia  formulada  por  particulares,  solicitando  investigações  de  eventuais  fraudes  em 
procedimentos licitatórios envolvendo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e a Cooperativa de 
Serviços  de  Transportes,  inclusive  por  meio  da  apresentação  de  documentos  falsos.  Existência  de 
Procedimento Investigatório Criminal, mais antigo e em estágio mais avançado, em curso, apurando 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

829.Processo:1.35.000.000610/2012-84 Voto: 4472/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposta irregularidade na prestação de serviço e no registro na jornada de trabalho de 

servidor da FUNASA. Diligências. Servidor que obteve horário especial de trabalho, em razão de possuir filho  
que necessita de cuidados especiais. Laudos médicos e informações da Secretaria Municipal de Saúde e 
Meio  Ambiente  que  atestam  a  regularidade  do  serviço  prestado  e  da  jornada  de  trabalho  do  servidor.  
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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830.Processo:1.35.000.000795/2013-16 Voto: 4643/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98) consistente em desmatar área de reserva 

legal,  situada  em  assentamento  rural,  sem  licença  válida  outorgada  pela  autoridade  competente. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

831.Processo:00151/2011 Voto: 4768/2013 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Supostos crimes de falsidade ideológica (CP, artigo 299) e uso de documento falso (CP, 

artigo 304). Pessoa que teria, ao ser ouvida no interesse de Inquérito Policial em curso em Delegacia de 
Poícia Federal, apresentado documento pessoal ideologicamente falso. Instauração de novo inquérito, 
passando o depoente à condição de investigado. Submissão do documento questionado à perícia, que 
concluiu  pela  ausência  de sinais  de fraude material  e pela  identidade das  informações contidas  no 
documento e aquelas existentes no prontuário civil. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

832.Processo:1.18.002.000068/2012-21 Voto: 4790/2013 Origem: PRM/ANÁPOLIS-GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de usurpação de recursos minerais  pertencentes à União (Lei 

8.176/91,  artigo 2º,  caput: "Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir 
bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as 
obrigações impostas pelo título autorizativo"). Existência de ação penal 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

833.Processo:1.30.001.002727/2012-79 Voto: 4797/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) a Decisão judicial que sujeitava o 

réu  ao  pagamento  de  multa  diária,  em  caso  de  descumprimento.  Não  caracteriza  o  crime  de 
desobediência  o  descumprimento  de  ordem  judicial  quando  o  destinatário  estiver  sujeito  a  outras 
sanções de natureza cível. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

834.Processo:1.35.000.000580/2013-97 Voto: 4934/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de falso testemunho (CP, artigo 342). Requisitada instauração de 

inquérito  policial  para  apuração  dos  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

835.Processo:1.33.005.000196/2013-19 Voto: 4799/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de sonegação fiscal (Lei 8.137/90). Ciência à Delegacia da Receita 

Federal. 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 Ministério Público Federal.  Ausência de justa causa para o 
prosseguimento do feito. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

836.Processo:1.30.017.000426/2012-31 Voto: 4936/2013 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Diligências.  

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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

837.Processo:1.20.000.001426/2012-84 Voto: 5034/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º). Apuração 

de irregularidades na prestação de contas de recursos repassados à Secretaria de Estado e Educação 
de Mato Grosso pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Fato ocorrido em 1994. 
Transcurso  de prazo  superior  a  16 (dezesseis)  anos  sem o  recebimento de  denúncia.  Extinção da 
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso IV, c/c artigo 107, inciso  
IV). Promoção de arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação pela 5ª CCR no 
âmbito de suas atribuições. Homologação do arquivamento na seara criminal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

838.Processo:1.14.000.000953/2013-50 Voto: 4997/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de desobediência (CP, artigo 330). Ausência de notificação pessoal 

endereçada diretamente a quem tem o dever legal de cumpri-la. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

839.Processo:1.24.002.000087/2013-31 Voto: 4906/2013 Origem: PRM/SOUSA-PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  crime de desobediência (CP, artigo 330).  Ausência de 

notificação  pessoal  endereçada diretamente  a  quem tem o dever  legal  de  cumpri-la.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

840.Processo:00269/2012 Voto: 4907/2013 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Possível crime de furto, na modalidade tentada (CP, artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, c/c  

artigo 14, inciso II), cometido contra patrimônio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.  
Diligências  efetuadas  pela  Polícia  Federal.  Ausência  de  elementos  mínimos  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

841.Processo:0001768-48.2013.4.05.8400 Voto: 5036/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de furto na modalidade tentada (CP, artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I,  

c/c artigo 14, inciso I) cometido contra o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Norte.  
Diligências  efetuadas  pela  Polícia  Federal.  Ausência  de  elementos  mínimos  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

842.Processo:0004695-67.2012.4.01.3312 Voto: 4731/2013 Origem: PRM/IRECÊ-BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito  policial.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP,  artigo 171, § 3º).  Realização de 

saques indevidos de 6 (seis) parcelas de benefício previdenciário após o óbito do 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, artigo 62, inciso IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

843.Processo:1.29.011.000074/2013-76 Voto: 4732/2013 Origem: PRM/URUGUAIANA-RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de pornografia infantil via internet (ECA, artigo 241-A). Notícia de 

vídeo  envolvendo  menor  de  idade,  com  comentários  indicativos  da  prática  de  relações  sexuais,  já  
excluído do sítio em que divulgado. Investigação preliminar no âmbito da Polícia Federal com sugestão 
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da remessa da notícia do crime ao GECOP/DDH/CGDI/DG, setor centralizador, onde serão buscados 
elementos que apontem para o lugar do crime e para a competência interna, para eventual instauração 
de inquérito policial. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

844.Processo:1.15.000.001305/2013-83 Voto: 4710/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 

dois  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário:  um,  no  mês  seguinte  ao  do  óbito  da  titular  
(dezembro/1998) e outro, cinco meses depois (abril/1999). Considerando que, desde a data do último 
saque indevido, já transcorreram mais de doze anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da 
punibilidade  do  agente  pela  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,  calculada  pelo 
máximo da pena prevista em abstrato (maior que quatro e menor que oito anos). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

845.Processo:1.15.000.001306/2013-28 Voto: 4772/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de  Informação.  Possível  crime de  estelionato  contra  o  INSS (CP,  artigo  171,  §  3º).  Saques 

indevidos de benefício previdenciário, nos três meses subsequentes ao da morte da beneficiária, ocorrida 
em 28 de outubro de 2003, causando prejuízo ao INSS de R$ 1.700,00, à época. Valores sacados pela 
filha  da  segurada  para  pagamento  de  despesas  realizadas  em  favor  da  segurada  com  médicos,  
alimentação,  acompanhante,  aluguel,  remédios  e,  ainda,  o  próprio  sepultamento.  Ausência  de  dolo. 
Atipicidade de 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

846.Processo:1.22.006.000060/2013-82 Voto: 4901/2013 Origem: PRM/PATOS DE MINAS-MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de corrupção ativa (CP, artigo 333) atribuído a policial rodoviário  

federal.  Cópia  de procedimento  correicional  na  esfera  administrativa.  Noticia  de  que  o  policial  teria 
aplicado multa a motorista de caminhão, depois que este se recusou a pagar àquele a quantia de R$ 
50,00. Diligências empreendidas no âmbito administrativo que apontaram para a falta de veridicidade das 
afirmações. Inexistência de materialidade delitiva. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

847.Processo:1.19.000.000608/2013-30 Voto: 4779/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de peculato (CP, artigo 312). Apropriação, desvio e/ou aplicação de 

verbas públicas federais. Conduta atribuída a ex-Secretários Estaduais de Saúde, hoje com mais de 70 
anos de idade. Fatos ocorridos até 1998. Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva 
estatal (CP, artigo 109, inciso II, c/c artigos 107, inciso I, e 115). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

848.Processo:1.26.002.000087/2012-85 Voto: 4902/2013 Origem: PRM/CARUARU/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º, 

inciso VII).  Ausência de prestação de contas de recursos repassados ao município pela Agência de 
Desenvolvimento  do  Nordeste-ADENE.  Fatos  ocorridos  em  2002.  Extinção  da  punibilidade  pela 
prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso IV,c/c artigo 107, inciso IV). Homologado o 
arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Arquivamento na esfera criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

849.Processo:1.27.001.000061/2013-91 Voto: 4944/2013 Origem: PRM/PICOS-PI
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º, incisos III 

e seguintes). Apuração de irregularidades na prestação de contas de recursos repassados ao Município 
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de  Jacobina  do  Piauí/PI  pelo  Ministério  do  Planejamento.  Fato  ocorrido  em  1998.  Extinção  da 
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso IV, c/c artigo 107, inciso  
IV).  Homologado o arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Arquivamento na esfera 
criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

850.Processo:1.22.002.000132/2013-21 Voto: 4780/2013 Origem: PRM/UBERABA-MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possível crime contra o ordem tributária (Lei 8.137/90). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

851.Processo:1.15.002.000018/2013-36 Voto: 4792/2013 Origem: PRM/JUAZEIRO DO NORTE-CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Possíveis crimes de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A) e 

contra  a  ordem  tributária  (Lei  8.137/90).  Ex-prefeito  municipal.  Omissão  na  inserção  de  parte  de 
segurados equiparados a empregados na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço  e  Informações  à  Previdência  Social  –  GFIP,  bem como de  parte  das  bases  de cálculo  da 
Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP na Declaração de Débitos e 
Créditos  de  Tributos  Federais  –  DCTF.  Inexistência  de  constituição  definitiva  de  crédito  tributário. 
Ausência de condição objetiva de procedibilidade. Arquivamento homologado pela da 5ª CCR no âmbito 
de suas atribuições. Arquivamento criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

852.Processo:1.34.010.000082/2009-86 Voto: 4803/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Possível crime licitatório (Lei 8.666/93) atribuído a ex-prefeito. Convênio firmado 

entre  o  Ministério  da  Educação e  o  município  de  Ribeirão  Preto-SP.  Programa  Nacional  de  Saúde 
Escolar.  Irregularidades na execução do  convênio:  realização  de pagamentos  fora  da  vigência;  não 
identificação das notas fiscais com o título e o número do convênio; e não realização de procedimento 
licitatório. As duas primeiras resultam de equívocos formais, uma vez que o objetivo final do convênio foi 
atingido. Com relação à última, não há elementos capazes de demonstrar que a dispensa de licitação 
deu-se em função de uma tentativa do administrador público em auferir vantagem patrimonial ilícita. O 
débito apurado foi quitado. Ausência de dolo. Arquivamento homologado pela 5ª CCR no âmbito de suas 
atribuições. Arquivamento na esfera criminal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
853.Processo:1.26.000.000512/2013-37 Voto: 3829/2013 Origem: PR/PE 

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendidos sob a guarda da Polícia Federal e da 
Polícia  Rodoviária  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Camaragibe/PE,  para que a Justiça Estadual  concedesse vista  ao Promotor  Natural  para avaliar  os 
possíveis  requerimentos de alienação antecipada dos veículos.  Atendida a finalidade que motivou a 
instauração do presente procedimento (provocação da Justiça Estadual).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

854.Processo:1.26.000.000560/2013-25 Voto: 4168/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda  da  Polícia  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Gravatá/PE, para que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor Natural com a finalidade de 
avaliar  os possíveis  requerimentos  de alienação antecipada dos veículos.  Atendida a  finalidade que 
motivou  a  instauração  do  presente  procedimento  (provocação  da  Justiça  Estadual).  Arquivamento. 
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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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

855.Processo:1.26.000.000550/2013-90 Voto: 4167/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda  da  Polícia  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Palmares/PE, para que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor Natural com a finalidade de 
avaliar  os possíveis  requerimentos  de alienação antecipada dos veículos.  Atendida a  finalidade que 
motivou  a  instauração  do  presente  procedimento  (provocação  da  Justiça  Estadual).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

856.Processo:1.26.000.000455/2013-96 Voto: 4166/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda  da  Polícia  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Moreno/PE, para que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor  Natural  com a finalidade de 
avaliar  os possíveis  requerimentos  de alienação antecipada dos veículos.  Atendida a  finalidade que 
motivou  a  instauração  do  presente  procedimento  (provocação  da  Justiça  Estadual).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

857.Processo:1.26.000.000563/2013-69 Voto: 4169/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda da Polícia Federal, vinculado a processo que tramita na Vara Criminal da Comarca de Olinda/PE, 
para  que  a Justiça  Estadual  concedesse  vista  ao  Promotor  Natural  com a finalidade  de  avaliar  os 
possíveis  requerimentos de alienação antecipada dos veículos.  Atendida a finalidade que motivou a 
instauração do presente procedimento (provocação da Justiça Estadual).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

858.Processo:1.26.000.000443/2013-61 Voto: 3786/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda  da  Polícia  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Carpina/PE.  Sentença  judicial  decretou a perda do veículo  para a União.  Atendida a  finalidade que 
motivou  a  instauração  do  presente  procedimento.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

859.Processo:1.26.000.001411/2012-01 Voto: 4170/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda da Polícia Federal, vinculado a processo que tramita na 4ª Vara Federal de Pernambuco, para 
que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor Natural com a finalidade de se determinar a perda  
definitiva do bem em favor  da União ou proporcionar a devolução do bem apreendido desde 2010. 
Decisão  judicial  determinou  a  realização  de  exame pericial  no  veículo,  com  posterior  intimação  do 
proprietário para se manifestar acerca do interesse na restituição. Atendida a finalidade que motivou a 
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instauração do presente procedimento (provocação da Justiça Estadual).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

860.Processo:1.26.000.000439/2013-01 Voto: 4506/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda  da  Polícia  Federal.  vinculado  a  processo  que  tramita  na  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Moreno/PE. 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. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

861.Processo:1.26.000.000521/2013-28 Voto: 4505/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda  da  Polícia  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Olinda/PE. 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. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

862.Processo:1.26.000.001407/2012-34 Voto: 4507/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
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 por ordem da Justiça Federal e sob a 
guarda da Polícia Federal, vinculado a processo que tramita na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de  
Pernambuco. Sentença judicial decretou a perda do veículo para a União e o seu recolhimento pela 
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas – SENAD. Atendida a finalidade que motivou a instauração 
do  presente  procedimento  (acompanhamento  da  destinação  do  veículo  apreendido).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

863.Processo:1.26.000.000577/2013-82 Voto: 3787/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda  da  Polícia  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Moreno/PE. 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. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

864.Processo:1.26.000.002543/2012-41 Voto: 4214/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação instauradas no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial, a partir do relatório  

de inspeção realizada na Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, em 26.9.2012. Adoção 
das medidas no âmbito da SR/DPF/PE e da PR/PE, a fim de sanar eventuais problemas verificados na 
estrutura e recursos humanos e materiais da Superintendência. Atendida a finalidade que motivou a 
instauração do presente procedimento. 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 
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Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

865.Processo:1.26.000.000485/2013-01 Voto: 4257/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda da Polícia Federal, vinculado a processo que tramita na 3ª Vara de Entorpecentes da Comarca de 
Recife/PE,  para  que  o  Juízo  concedesse  vista  ao  Promotor  Natural  para  avaliar  os  possíveis 
requerimentos de alienação antecipada dos veículos. Atendida a finalidade que motivou a instauração do 
presente procedimento (provocação da Justiça Estadual). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

866.Processo:1.26.000.000546/2013-21 Voto: 4904/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículos aprendidos por ordem da Justiça Estadual e sob 
a  guarda  da  Polícia  Federal,  vinculado  a  processo  que  tramita  na  Vara  Única  da  Comarca  de 
Floresta/PE, para que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor Natural com a finalidade de 
avaliar  os possíveis  requerimentos  de alienação antecipada dos veículos.  Atendida a  finalidade que 
motivou  a  instauração  do  presente  procedimento  (provocação  da  Justiça  Estadual).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

867.Processo:1.26.000.000520/2013-83 Voto: 4737/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículos aprendidos por ordem da Justiça Estadual e sob 
a guarda da Polícia Federal, vinculado a processo que tramita na 2ª Vara Criminal de Jaboatão dos  
Guararapes/PE, para que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor Natural com a finalidade de 
avaliar  os possíveis  requerimentos  de alienação antecipada dos veículos.  Atendida a  finalidade que 
motivou  a  instauração  do  presente  procedimento  (provocação  da  Justiça  Estadual).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

868.Processo:1.26.000.000569/2013-36 Voto: 4736/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda da  Polícia  Federal,  vinculado a  processo  que  tramita  na  2ª  Vara  Criminal  de  Jaboatão  dos 
Guararapes/PE, para que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor Natural com a finalidade de 
avaliar os possíveis requerimentos de alienação antecipada do veículo. Atendida a finalidade que motivou 
a instauração do presente procedimento (provocação da Justiça Estadual). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

869.Processo:1.26.000.000574/2013-49 Voto: 4735/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  do  desmembramento  das  Peças  de  Informação 

1.26.000.001037/2012-35, no âmbito do Controle Externo da Atividade Policial,  para a efetivação das 
medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido por ordem da Justiça Estadual e sob a 
guarda da  Polícia  Federal,  vinculado a  processo  que  tramita  na  2ª  Vara  Criminal  de  Jaboatão  dos 
Guararapes/PE, para que a Justiça Estadual concedesse vista ao Promotor Natural com a finalidade de 
avaliar os possíveis requerimentos de alienação antecipada do veículo. Atendida a finalidade que motivou 
a instauração do presente procedimento (provocação da Justiça Estadual). 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 
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Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
870.Processo:0001610-45.2013.4.03.6105 Voto: 4652/2013 Origem: JF-CAMPINAS/SP

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESOBEDIÊNCIA  (CP,  ART.  330).  MPF: 

ARQUIVAMENTO DO FEITO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/1993, 
ART.  62,  INC.  IV).  POSSIBILIDADE  DE  INVESTIGAR  QUEM  TERIA  RECEBIDO  OS  ALVARÁS 
JUDICIAIS  DIRIGIDOS  A  GERENTE  DE  AGÊNCIA  BANCÁRIA.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO. 
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  PARQUET FEDERAL.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  Peças  de  Informação  instauradas  para  apurar  a  eventual  prática  do  crime  de 
desobediência  (CP,  art.  330),  em tese,  cometido  por  gerente  de  agência  bancária.  Nos  termos  de 
representação  formulada  pelo  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de  Jaguariúna/SP,  os 
responsáveis pelo setor de FGTS da Caixa Econômica Federal estariam descumprindo ordem judicial 
que determinou a liberação do fundo de garantia de trabalhadores vinculados àquela entidade sindical, 
expedida nos autos de reclamatória trabalhista.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando não existir nos 
autos  prova  de  que  os  alvarás  judiciais  tenham  sido  dirigidos  ao  Gerente  da  agência  bancária  ou 
tampouco elementos aptos a comprovar que o responsável pelo cumprimento dos alvarás expedidos 
pelo juízo trabalhista tenha efetivamente tomado ciência da ordem judicial.
3. Ao discordar da manifestação do Parquet, o Juízo da 9ª Vara Federal da 5ª Subseção Judiciária em 
Campinas/SP consignou que o arquivamento do procedimento investigatório afigura-se prematuro e, 
“caso os alvarás em questão tenham sido remetidos, haveria a possibilidade de investigar quem os tenha 
recebido e, tendo sido por preposto dos gerentes, haveria indícios de encaminhamento aos próprios e, 
consequentemente, necessidade de oitiva dos prepostos”.
4. O arquivamento das peças informativas, com efeito, mostra-se inadequado diante da necessidade de 
realização de diligências para esclarecer se o destinatário da ordem judicial teve inequívoco e induvidoso 
conhecimento da determinação, bem como averiguar se, no caso em tela, ocorreu a intimação pessoal 
do gerente da agência bancária para cumprir atos de sua esfera de atribuições.
5.  Não cabe ao  Ministério  Público  dispor  da  persecução  penal  se  existentes  indícios  de  autoria  e 
materialidade delitiva, como evidenciam os autos, ainda mais quando subsistem diligências passíveis de 
serem realizadas, por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e do in dubio pro 
societate.
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

871.Processo:0001062-20.2013.4.03.6105 Voto: 4653/2013 Origem: JF-CAMPINAS/SP
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 PENAL.
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 que tramitou perante o Juízo da Vara do Trabalho 
de Capivari/SP.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sustentando que “a afirmação 
acoimada  de  falsa  não  foi  capaz  de  exercer  qualquer  influência  sobre  a  convicção  da  autoridade 
judiciária”.  Para  o  representante  ministerial,  “o  caráter  duvidoso  do  depoimento  prestado  pela 
testemunha  investigada  não  impediu  que  o  juízo  trabalhista  proferisse  sua  decisão,  o  que  permite 
evidenciar a baixa potencialidade lesiva da conduta praticada, condição que lhe confere atipicidade”.
3. O Juízo da 9ª Vara Federal da 5ª Subseção Judiciária em Campinas/SP, por seu turno, entendeu que 
se mostra, no caso, “precipitado o arquivamento deste procedimento investigatório. O fato tratado no 
depoimento era relevante e  central  da causa.  Tinha potencial  para influir  o  resultado,  se não fosse 
percebida a falsidade pelo juiz trabalhista”.
4. O crime de falso testemunho, tipificado no art. 342 do CP é de natureza formal, sendo, pois, bastante 
para sua caracterização a existência da conduta indicada no tipo.
5.  A potencialidade lesiva está verificada na situação descrita nos autos.  O investigado fez afirmação 
sobre fato juridicamente relevante e, apesar de não utilizado pelo Juiz do Trabalho em sua decisão de 
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mérito,  seu  testemunho  possuía  aptidão  para  influir  no  deslinde  do  processo.  No  caso,  as  suas 
declarações revelaram-se discrepantes do conteúdo de documentos juntados aos autos pela defesa e 
ainda entraram em conflito com depoimento prestado em outro feito judicial. Somente não influenciaram 
o julgamento da lide porque o Juiz sentenciante contrastou o depoimento do investigado com os demais 
elementos de prova colhidos na reclamatória.
6. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

872.Processo:0000468-32.2011.4.03.6119 Voto: 4654/2013 Origem: JF-GUARULHOS/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :AÇÃO  PENAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  POR  MEIO  DE  TRANSPORTE  AÉREO  REGULAR. 

DENÚNCIA OFERTADA PELA PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NO  ART.  334,  §  3º,  DO  CP. 
DIVERGÊNCIA ENTRE MEMBRO DO MPF E MAGISTRADO ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA 
DOS FATOS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO § 3º DO ART. 334 (CONDUTA REALIZADA 
POR VIA DE TRANSPORTE AÉREO).  NÃO OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICONAL DO 
PROCESSO  (LEI  Nº  9.099/95,  ART.  89).  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO-CONHECIMENTO DA REMESSA. 
1. Trata-se de ação penal deflagrada em virtude da prática do crime previsto no art. 334, § 3º, do Código 
Penal. Os acusados foram presos em flagrante delito ao desembarcarem no Aeroporto Internacional de 
São Paulo em Guarulhos/SP, proveniente de Miami, Atlanta/EUA, transportando, em tese, mercadorias 
de  procedência  estrangeira,  para  fins  de  comércio,  sem  a  devida  documentação  legal,  iludindo  o 
pagamento do imposto devido pela importação.
2. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, foi afastada a incidência da causa de aumento de 
pena descrita no § 3º do art. 334 do Código Penal, determinando-se a remessa dos autos ao Ministério  
Público Federal para que, diante da nova capitulação da conduta, se manifestasse acerca da suspensão 
condicional do processo.
3. O Procurador da República oficiante, por sua vez, deixou de oferecer o sursis processual por entender 
que  a  causa  de  aumento  em discussão  deve  ser  mantida,  pois  as  mercadorias  foram ilicitamente 
introduzidas no país por meio de transporte aéreo, não importando à incidência da majorante o fato de  
tratar-se de transporte aéreo regular ou clandestino.
4. Discordando do entendimento do Parquet, o Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de 
Guarulhos/SP remeteu os autos à 2ª CCR, por analogia ao art. 28 do CPP, para manifestação quanto ao 
preenchimento dos requisitos autorizadores da proposta de suspensão condicional do processo.
5. No exame da questão, tem-se que o caso é de não conhecimento da remessa porquanto o membro 
do MPF, quando oferece denúncia, no gozo de sua prerrogativa de independência funcional, esgota a 
atividade do Ministério Público no que tange à propositura da ação penal, em sintonia com o princípio da 
obrigatoriedade da ação penal.
6. Ausente qualquer hipótese de arquivamento implícito ou explícito, afigura-se descabida a remessa do 
feito à 2ª CCR, já que ao Colegiado não é dado o poder de rever o conteúdo de manifestação ministerial 
e tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo de pertinência. Precedentes do STF e do STJ.
7. Inaplicabilidade da Súmula 696 do STF, uma vez que, na hipótese em tela, a discordância existente entre o 
órgão  acusador  e  o  magistrado  não  se  restringe  à  simples  discussão  sobre  a  existência  ou  não  dos 
pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas à própria capitulação jurídica  
dos  fatos,  atividade  exercida  pelo  Ministério  Público  Federal  quando  do  oferecimento  da  denúncia.  
Precedente da 2ª CCR (Procedimento MPF nº 1.00.000.006998/2011-61, 536ª Sessão, 30/5/2011).
8. Não conhecimento da remessa.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

873.Processo:JF-SAN-0004210-42.2013.4.03.6104-INQ120 Voto: 5120/2013 Origem: JF-SANTOS/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (ART.  334,  §  1º,  'c',  DO  CP).  MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 
75/93. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL AO CASO.
1. A natureza do produto introduzido clandestinamente no país – cigarros – exige maior rigor na adoção 
do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde, bem como o rígido controle controle em 
sua comercialização no território nacional.
2.  Contudo,  no  caso,  foram  apreendidos  apenas  32  (trinta  e  dois)  maços  de  cigarro  de  origem 
estrangeira e sem registro na ANVISA, o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a 
conduta sub examine.
3. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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874.Processo:5033343-79.2012.4.04.7000 Voto: 5118/2013 Origem: JF-CURITIBA/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO.  OBTENÇÃO  DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). 
MPF:  ARQUIVAMENTO INDIRETO. 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 A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDUTA QUE SE SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO 
NO REFERIDO DIPLOMA LEGAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado 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 a declinação de competência ao Juízo de Direito da  
Comarca de Curitiba/PR 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 ministerial. 
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  outra  parte,  como  ressaltado  pelo  mesmo  Juízo  nos  autos  do  Processo  nº  5001850-
50.2013.4.04.7000,  “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. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
875.Processo:1.34.001.002134/2013-44 Voto: 3523/2013 Origem: PR/SP

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE  APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169, 

PAR.  ÚN.,II,  DO  CP) OCORRIDO  NO  INTERIOR  DE  AERONAVE.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  PARA 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito Policial instaurado para apurar eventual crime de apropriação de coisa achada (art. 169, par. 
ún.,II, do CP), praticado no interior de aeronave em pouso. Mecânico de aviões estaria anunciando em 
site da internet a venda de bens encontrados no interior de aeronave.
2. A Procuradora da República oficiante requereu a remessa dos autos à Justiça Estadual em razão da 
conduta não se encontrar inserida na esfera da competência federal, uma vez que não se enquadraria 
em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 109 da Carta Magna.
3. O art. 109, IX, da CF, determina a competência da Justiça Federal para processar e julgar crime 
praticado a bordo de aeronave.
4.  Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

876.Processo:1.15.000.000854/2013-31 Voto: 5116/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, 

ART.  168-A).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PARCELAMENTO  DO 
DÉBITO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 151 DO CTN. NÃO HOMOLOGAÇÃO 
DO ARQUIVAMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. O parcelamento do débito fiscal apenas suspende a pretensão punitiva do Estado, não extinguindo a 
punibilidade antes do total cumprimento da obrigação assumida pelo contribuinte, na forma da redação 
dada pelo § 4º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 12.382/2
2.  “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  persecução  penal,  na  hipótese  de  descumprimento  do  acordo,  ou 
arquivamento formal, na hipótese de cumprimento do mesmo.” (Enunciado nº 19, 2ª CCR/MPF).
3. Designação de outro Membro do Ministério Público 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

877.Processo:1.33.005.000153/2012-52 Voto: 4833/2013 Origem: PRM-JOINVILLE/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR 

LEI  TRABALHISTA  (ART.  203,  CP).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  -  2ª  CCR). 
MALGRADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É 
DA JUSTIÇA FEDERAL. O ART. 109, INC. VI, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO 
PREVÊ RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS OS CASOS QUE ENVOLVAM CRIMES 
CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO PARQUET FEDERAL.
1.  A competência é da Justiça Federal,  embora ausente ofensa à organização geral  do trabalho ou 
direitos dos trabalhadores considerados coletivamente.
2. 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 Constituição Federal não o faz. 
Necessidade de revisão dos precedentes.
3. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Parquet Federal para 
dar continuidade à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

878.Processo:0151/2012 Voto: 5121/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE USO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE 

DÉBITO  RELATIVO  A  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS  (CP,  ART.  293,  §  1º,  INC.  I). 
DOCUMENTO NÃO AUTÊNTICO UTILIZADO NO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CADASTRO DE 
FORNECEDORES MANTIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO 
ESTADO  DE  GOIÁS.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO  (ENUNCIADO  Nº  32).  NÃO  HOMOLOGAÇÃO. 
INFRAÇÃO PRATICADA CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para a apurar a prática do crime previsto no art. 293, §1º, inc. I, do Código Penal.
2. A notícia do crime de uso de certidão negativa de débito relativo a contribuições previdenciárias falsa, 
ainda que perante órgão estadual (Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento de Goiás), revela o 
interesse da União.
3.  Isso  porque  a  só  falsificação  de  documentos  federais,  expedidos  pela  Receita  Federal  do  Brasil,  
independentemente do uso que se faz – se perante órgãos públicos federais, estaduais ou privados –, induz à 
atribuição do Ministério Público Federal e competência da Justiça Federal. Precedentes STF e STJ.
4.  Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro Membro do Ministério Público 
Federal para dar sequência à persecução criminal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

879.Processo:1.18.000.002580/2012-21 Voto: 4926/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, 
ART. 297, § 4º). OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). 
COMPETÊNCIA  FEDERAL.  ENUNCIADO  Nº  27.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE 
ATRIBUIÇÕES  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possível  crime de falsificação de documento 
público (CP, art. 297, § 4º), em razão da omissão de registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender que não há 
lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias ou empresas públicas.
3. Nos termos do Enunciado nº 27 desta 2ª CCR, “a persecução penal relativa aos crimes previstos nos 
§§ 3° e 4° do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal, por ofenderem à 
Previdência Social”.
4. Não homologação do declínio de atribuições 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

880.Processo:1.00.000.008262/2013-90 Voto: 5009/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  ART.  62  –  IV  DA  LC  Nº  75/93. FALSIFICAÇÃO  DE  SÍMBOLOS 

IDENTIFICADORES DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOTADAMENTE DO BRASÃO DA 
REPÚBLICA.  DELITO  DO  ART.  296  –  §  1º  –  III  DO  CÓDIGO  PENAL.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instaurado para apurar a inserção, em documento particular,  de 
símbolo identificador de órgão da Administração Pública – brasão da República – por Servidor Público 
(CP, art. 296 - § 1º – III).
2. O Procurador da República requereu o arquivamento do inquérito por considerar atípica a conduta,  
face a inexistência de norma que vede o uso dos símbolos nacionais por particulares ou que estabeleça 
os casos de uso indevido. Discordância do magistrado.
3.  O  Brasão  da  República  constitui  notório  símbolo  identificador  da  Administração  Pública  Federal, 
porquanto obrigatória a sua utilização por seus órgãos, por força da Lei nº 5.700/71.
4.  A utilização  indevida  de  símbolos  identificadores  de  órgãos  da  Administração  Pública  Federal, 
especialmente do brasão da República, com a intenção de conferir suposto caráter oficial a documentos 
e impressos destinados a atribuir ao agente a falsa condição de Juiz de Direito, caracteriza o delito do 
art. 296 - § 1º - III do Código Penal.
5. Ademais, o crime em comento é de mera atividade, consumando-se independentemente de qualquer 
prejuízo efetivo a terceiro ou da obtenção de qualquer vantagem pelo agente.
6..Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguimento da persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
881.Processo:0178/2011 Voto: 4431/2013 Origem: PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar a possível prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, 

acessório  ou  munição,  sem  autorização  da  autoridade  competente.  Inspeção  realizada  em  firma 
individual localizada no município de Várzea Alegre/CE, onde foram apreendidos produtos explosivos – 2 
kg de pólvora, 18 cartuchos de plásticos carregados calibre 28 e 2 cartuchos metálicos calibre 12 (Lei nº 
10.826/03, art. 17). Revisão de declínio (Enunciado nº 33 - 2ª CCR). Orientação consolidada pelo eg. 
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Estatuto do Desarmamento não remeteu à Justiça 
Federal toda a competência para as questões penais dele oriundas (CC nº 45.483/RJ, Terceira Seção, 
DJ: 09/02/2005; HC nº 160.547/SP, DJe: 25/10/2010). Caso em que não restou demonstrada qualquer 
lesão  ou  perigo  de lesão  à integridade  territorial,  à  soberania  nacional,  ao regime representativo  e 
democrático, à Federação, ao Estado de Direito ou à pessoa do Chefe dos Poderes da União. Delito que 
não atenta contra bens jurídicos tutelados pelo art. 109, inc. IV, da Carta Magna. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

882.Processo:1.22.000.001126/2013-10 Voto: 4445/2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente administrativo instaurado a partir de representação anônima, enviada 

por  e-mail,  noticiando  a  prática  de  ilícitos  por  parte  de  Coronéis  no  âmbito  do  Hospital  Militar  da 
Aeronáutica,  localizado em Lagoa Santa/MG, consistente  no exercício  arbitrário  ou abuso de poder, 
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assédio moral e funcional, falsidade ideológica e cárcere privado. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 
2ª CCR). Fatos ocorridos nas dependências de base militar, cometidos por militares no desempenho de 
suas atividades funcionais. Possíveis crimes militares (CPM, art. 9º, inc. II, alíneas a e b).  Ausência de 
atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

883.Processo:1.30.015.000135/2013-44 Voto: 4447/2013 Origem: PRM-MACAÉ/RJ
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 crimes contra a honra (difamação e injúria) e de ameaça. 
Divulgação de vídeos com imagens da noticiante em sites de pornografia e criação de contas falsas em 
rede social. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem 
ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Imputação de 
fato ofensivo à reputação de particular. Fatos que não envolvem criança ou adolescente. Crime de ação 
penal  privada.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

884.Processo:1.17.000.000864/2013-00 Voto: 4519/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Prática de fraude por empresa que, 

utilizando  contrato  firmado  para  veiculação  de  publicidade  em  mídia  impressa,  promovia  cobrança 
indevida de títulos,  sob ameaça de protesto  perante órgãos de proteção ao crédito.  Pagamento do 
serviço sem a efetiva contraprestação. 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 particulares. Ausência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do MPF para 
a 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

885.Processo:1.15.000.001122/2013-68 Voto: 4449/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Prática de fraude por empresa que, 

utilizando endereço eletrônico, exigia de particulares os seus dados cadastrais, bem como um depósito 
de R$ 360,00 a título de realização de despesas de cartório para o registro do contrato de empréstimo 
fraudulento. Realização do pagamento e depósito na conta do interessado de um cheque bloqueado (e 
fraudado) com valor superior ao que havia sido ajustado, sendo informado pela empresa que deveria ser 
paga  a  quantia  excedente,  sob  pena  de  perdimento  do  cheque  depositado.  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 particulares. Caso em que 
não se vislumbra  ocorrência  de crime contra  o Sistema Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86),  pois 
inexiste  captação,  intermediação  ou  aplicação  de  recursos  de  terceiros.  Ausência  de elementos  de 
informação aptos a justificar a atribuição do Parquet Federal para a 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

886.Processo:1.34.010.000203/2013-76 Voto: 4451/2013 Origem: PRM-RIBEIRÃO PRETO/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 sistema Digi-Denúncia.  Compra de aparelho 
celular, efetivação do pagamento e não recebimento do produto. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 
2ª  CCR).  Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou 
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Eventual  prejuízo  a 
particular/consumidor.  Ausência  de  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

887.Processo:1.34.004.000786/2013-14 Voto: 4455/2013 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 
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(Lei  nº  8.078/90).  Notícia-crime  formulada  por  meio  do  sistema  Digi-Denúncia.  Compra  de  produto 
(tablet), efetivação do pagamento e não recebimento do bem. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesse 
da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Eventual  prejuízo  a 
particular/consumidor.  Ausência  de  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

888.Processo:1.25.000.001159/2013-40 Voto: 4595/2013 Origem: PRM-RIBEIRÃO PRETO/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 eletrônico. Compra de medicamento utilizado como 
inibidor  de  apetite,  efetivação  do  pagamento  e  não  recebimento  do  produto.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual prejuízo a particulares/consumidores. 
Ausência de 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

889.Processo:1.34.001.002555/2013-75 Voto: 4457/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia-crime formulada por meio do 

sistema  Digi-Denúncia  da  PR/SP.  Relato  de  que  terceiros  estariam  se  passando  por  empresa  de 
recuperação de crédito pertencente ao denunciante, emitindo boletos falsos e recebendo pagamento 
indevido  de  seus  clientes  através  da  internet.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR). 
Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens,  serviços ou interesse da 
União  ou  de suas  entidades.  Eventual  prejuízo  a  particulares.  Ausência  de  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

890.Processo:1.34.001.002595/2013-17 Voto: 4458/2013 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, efetivação do 
pagamento e não recebimento do bem. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de 
elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas.  Eventual prejuízo a particular/consumidor.  Ausência de 
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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

891.Processo:1.30.001.007479/2012-52 Voto: 4459/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação encaminhada pelo Presidente da Associação 

Brasileira de Voo Livre (ABVL), por meio do qual noticia a perpetuação de práticas irregulares de voo  
livre duplo comercial na rampa da Pedra Bonita, em São Conrado, no município do Rio de Janeiro, de 
responsabilidade do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCVL). Possíveis crimes de estelionato e de 
falsidade ideológica. CP, arts. 171 e 299.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Oferta do 
chamado voo livre duplo comercial, prática não permitida por regramento próprio, camuflado de voo livre 
de  instrução,  modalidade  esta  reconhecida  pela  ABVL.  Instrutores  que  têm  ludibriado  turistas, 
oferecendo a eles o voo livre não autorizado (duplo comercial) e fazendo-os, inclusive, firmar contratos 
de prestação de serviços de instrução de voo livre. Confecção e entrega aos turistas de carteira de voo 
livre, irregularmente emitidas, sem reconhecimento pela ABVL. Eventual prática de crime de estelionato 
e/ou falsidade ideológica tendo como vítimas os turistas ludibriados. Lesão a interesse de particulares e 
de associação civil sem fins lucrativos. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços 
ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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892.Processo:1.11.000.000503/2013-79 Voto: 4432/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar a possível prática de contravenção penal tipificada como 

exercício irregular da profissão, bem como uso de documento falso (Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 47; CP, 
art. 304). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Atestado médico subscrito por pessoa não 
habilitada para o exercício da profissão, vez que não possui nenhum registro ou inscrição no Conselho 
Regional de Medicina (CRM/AL). Conduta tipificada no art. 282 do Código Penal como exercício ilegal da 
medicina. Apresentação do documento falsificado perante empresa privada. Inexistência de elementos 
de informação aptos a demonstrar interesse federal. Ausência de atribuição do MPF para continuidade 
da persecução penal. Precedente da 2ª CCR (Procedimento nº 1.34.001.004691/2012-19, 564ª Sessão, 
03/09/2012). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

893.Processo:1.17.000.000897/2013-41 Voto: 4463/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de falsificação de certificado de conclusão do ensino médio praticado, em 

tese, por aluna de curso técnico de enfermagem oferecido por colégio particular (CP, art. 298). Notícia de 
utilização  do  referido  certificado  perante  outra  instituição  de  ensino  privada.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Documento que não foi apresentado perante órgão federal. Inexistência de 
crime contra bens, interesses ou serviços da União ou de suas entidades. Incidência da Súmula 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”. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

894.Processo:1.14.000.000335/2013-18 Voto: 4464/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas com o fim de apurar  a possível  prática de crimes de estelionato, 

falsificação de documento público e contra a ordem tributária. Supostas irregularidades no serviço de 
compensação de débitos tributários. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Notícia de oferta 
para  aquisição  de  Letras  do  Tesouro  Nacional  (LTN)  pela  metade  do  valor  nominal  constante  das 
cédulas,  a  fim  de  que  determinada  empresa  em  processo  de  recuperação  judicial  efetuasse  a 
compensação de alguns de seus débitos tributários.  Adequação ao tipo previsto  no art.  171 do CP 
(estelionato).  Conduta ilícita  direcionada ao locupletamento ilícito  de bens pertencentes a  sociedade 
comercial  em recuperação  judicial,  sem qualquer  prejuízo  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União. 
Informação de que não constam pagamentos de tributos por parte da empresa nos registros da Receita 
Federal do Brasil. Não apresentação de LTNs ou guias do FGTS falsas perante ente da administração 
federal.  Uso de GPS adulteradas em processo licitatório realizado por sociedade de economia mista 
(Petrobrás). Eventual lesão a interesses e ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado. Ausência 
de elementos capazes de justificar a atribuição do MPF. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

895.Processo:1.30.015.000131/2013-66 Voto: 4465/2013 Origem: PRM-MACAÉ/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de denúncia anônima, noticiando que policiais militares agem 

como investigadores da Polícia Civil,  controlam o tráfico de drogas e ainda assaltam e sequestram 
pessoas no bairro Âncora, em Rio das Ostras, Macaé/RJ. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas  
autarquias ou empresas públicas. Eventuais ilícitos praticados por policiais militares em detrimento de 
pessoas do  povo.  Ausência  de  atribuição  do Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

896.Processo:1.34.004.000563/2013-57 Voto: 4466/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  representação  formulada  por  membro  benfeitor  de 

sociedade de beneficência,  noticiando  a  existência  de irregularidades na administração de entidade 
hospitalar  sediada no município de Campinas/SP.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 -  2ª  CCR). 
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas 
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entidades. Eventual prejuízo ao patrimônio de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos. 
Narrativa  que  não  indica  qualquer  ilícito  envolvendo  a  administração  pública  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

897.Processo:1.34.001.002671/2013-94 Voto: 4468/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação.  Expediente administrativo  instaurado a partir  de representação formulada por 

particular,  noticiando  a  ocorrência  de  práticas  “repulsivas,  arbitrárias  e  criminosas”  por  parte  do 
Presidente  da  Associação  dos  Proprietários  e  Moradores  de  loteamento  situado  no  município  de 
Cotia/SP. Bairro que supostamente seria controlado por um civil.  Supostos crimes de constituição de 
milícia privada e de usurpação de função pública. CP, arts. 288-A e 326. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, serviços ou 
interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventuais ilícitos perpetrados por 
um particular em detrimento de proprietários e moradores de loteamento urbano. Ausência de atribuição 
do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

898.Processo:1.05.000.001453/2011-82 Voto: 4469/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir de denúncia on line na qual se relata que o ex-gestor do 

município de Pilar/AL teria desviado recursos da Prefeitura. Notícia de aquisição de fazendas, sítios e 
casas com tais verbas, bem como construção de condomínios e venda das respectivas unidades por 
meio do Programa Minha Casa Minha Vida.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Relato 
anônimo e genérico  que não  aponta  indícios  concretos  de  que os  recursos  públicos  supostamente 
desviados para construção de condomínios sejam de origem federal.  Inexistência de elementos que 
denotem ofensa  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou interesse  da União  ou de suas  entidades.  
Eventual lesão ao erário municipal. Ausência de atribuição do Parquet federal para dar prosseguimento à 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

899.Processo:1.34.004.000506/2013-78 Voto: 4470/2013 Origem: PRM-CAMPINAS/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  e-mail encaminhado  pela  Procuradoria  Regional  dos 

Direitos do Cidadão (PR/SP), comunicando supostas irregularidades na aplicação de verbas públicas 
municipais  por  parte do ex-secretário  de obras da cidade de Pedreira/SP.  CP,  art.  315.  Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR).  Informação de que os fatos descritos nos autos são os mesmos 
apurados nas Peças de Informação nº 1.34.004.000142/2013-26, com declínio de atribuição homologado 
pela 2ª CCR na 574ª Sessão, realizada em 04/03/2013. Ausência de elementos de informação capazes 
de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

900.Processo:1.36.000.000299/2013-17 Voto: 4613/2013 Origem: PRM - ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Notícia de desmatamento em área particular  

para cultivo de grãos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Área que, nos termos do art. 20  
da Constituição Federal, não constitui bem federal. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para  a  persecução penal.  Declínio  ao Ministério 
Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

901.Processo:1.29.003.000108/2013-21 Voto: 4552/2013 Origem: PRM – NOVO HAMBURGO/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação.  Representação anônima sobre eventuais  problemas com alimentos  fornecidos  por 

centro comunitário.  Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Centro comunitário privado mantido pela Igreja 
Católica. 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  
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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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

902.Processo:1.34.010.000313/2013-38 Voto: 4625/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível estelionato praticado pela internet em detrimento de particular (CP, art. 

171). Compra de mercadoria sem o recebimento do produto e estorno do valor pago. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

903.Processo:1.34.010.000352/2013-35 Voto: 4621/2013 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  informação.  Representação  anônima  indicando  a  existência  de  fraude  envolvendo  órgão 

municipal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de verbas públicas federais. Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

904.Processo:1.11.000.000494/2013-16 Voto: 4553/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito policial.  Possível crime de posse irregular de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art.  12) e 

ameaça  (art.  147  do  CP).  Noticia  anônima  relatando  que  pessoas  armadas  estariam  ameaçando 
moradores do bairro, inclusive com toque de recolher. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Segundo 
precedentes do STJ, o  Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e 
julgamento  dos  crimes  dessa  natureza,  que  continua  sendo  da  Justiça  Estadual (CC  45483/RJ  e 
68529/MT). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

905.Processo:1.30.017.000314/2013-61 Voto: 4824/2013 Origem: PRM-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia de que mototaxistas de Queimados/RJ 

foram  convencidos  por  então  candidato  a  Vereador  a  realizar  um  curso  para  legalização  de  suas 
atividades e, após o pleito, vieram a saber que o curso (pelo qual já tinham pago) não possuía validade.  
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Notícia que guarda conexão com o fato objeto das 
Peças de Informação nº 1.30.017.000246/2013-31. Promoção de declínio homologada na 578ª Sessão, 
realizada em 06/05/2013. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual prejuízo a interesses de 
particulares. Ausência de 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

906.Processo:1.30.014.000109/2013-26 Voto: 5095/2013 Origem: PRM-ANGRA DOS REIS/RJ
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  Serviço  de  Denúncia  na  internet.  Compra  de  aparelhos 
celulares, efetivação do pagamento e não recebimento dos produtos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 
2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesse da  
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual prejuízo a particular/consumidor. 
Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

907.Processo:1.34.001.001840/2013-79 Voto: 4825/2013 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 
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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  prosseguir  na 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

908.Processo:1.30.001.002961/2013-87 Voto: 4826/2013 Origem: PR/RJ
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. Envio de código de rastreamento falso por empresa que realiza o pagamento de 
compras  eletrônicas.  Produto  não  recebido  e  prestação  de  informações  falsas  acerca  do  ocorrido. 
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  prosseguir  na 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

909.Processo:1.34.001.003017/2013-06 Voto: 4827/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia-crime formulada por meio do 

sistema  Digi-Denúncia.  Compra  efetuada  através  de  site  de  comércio  eletrônico  (Mercado  Livre). 
Recebimento de um e-mail do vendedor, solicitando um cadastro para envio do produto. Obtenção dos 
dados e da senha do noticiante, que teve seus créditos indevidamente transferidos. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, 
serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Eventual  prejuízo  a  particular/consumidor. 
Ausência de 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

910.Processo:1.30.001.003016/2013-01 Voto: 5092/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de ofício da Procuradoria Regional do Trabalho da 

1ª  Região/RJ,  encaminhando  denúncia  de  exploração  econômica  e  aliciamento  de  crianças  e 
adolescentes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Carência de elementos aptos a indicar o 
noticiado  envolvimento  de  soldados  da  Aeronáutica  nas  referidas  práticas  ilícitas.  Participação  de 
membros das Forças Armadas não evidenciada. Fatos que não se enquadram nas hipóteses previstas 
no art. 109 da Constituição. Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da 
União. Ausência de informações capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal. Homologação do 
declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

911. Processo:1.18.001.000130/2013-75 Voto: 5096/2013 Origem: PRM-ANÁPOLIS/GO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente autuado a partir de representação ofertada por meio da Central de 

Atendimento ao Cidadão da PR/GO, em face de advogados. Possível falsificação de escrituras públicas, 
registro de imóveis em nome de laranjas e ameaças de morte endereçadas à denunciante (CP, arts. 297  
e 147). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Falsificação de documentos públicos. Eventual 
lesão aos serviços notariais e de registro, sujeito ao controle e fiscalização do Tribunal de Justiça do 
Estado  de  Goiás.  Ameaça.  Promessa  de  causar  mal  injusto  e  grave  à  representante.  Delito 
supostamente praticado em face de particular.  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 em favor do Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

912.Processo:1.22.000.001496/2013-49 Voto: 5099/2013 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de notícia-crime ofertada em face de pessoa responsável  por 
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empreendimentos imobiliários, que estaria praticando supostos crimes de invasão de domicílio, denunciação 
caluniosa, furto e ameaça, além de receber apoio de servidores públicos estaduais e municipais (Delegados 
de Polícia Civil, agentes de Prefeitura, fiscais do meio ambiente e agentes da Defesa Civil) para a realização 
de  variadas  diligências  ilegais.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Inexistência  de  elementos  que 
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual prejuízo à integridade 
física e ao patrimônio de particular.  Narrativa que não indica qualquer ilícito envolvendo a administração 
pública 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

913.Processo:1.23.002.000752/2011-61 Voto: 4828/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Supostos crimes de falsidade ideológica e de comercialização de madeira sem a 

licença outorgada pela autoridade competente (CP, arts. 299; Lei nº 9.605/98, art. 46, parágrafo único). 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Notícia de inserção de informações falsas no Relatório  
de  Atividades  do  Plano  de  Manejo  Florestal  Sustentável  (PMFS),  vinculado  ao  Sistema  de 
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais  (SISFLORA),  mantido pela Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado do Pará. Ausência de indícios de que o produto florestal tem sua origem em área 
federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de 
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Eventual lesão aos interesses do órgão estadual. 
Caso em que falece atribuição ao Ministério  Público Federal  para prosseguir  na persecução penal. 
Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

914.Processo:1.30.004.000089/2013-11 Voto: 4896/2013 Origem: PRM-ITAPERUNA/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de termo de declarações de nacional que afirma ter sido vítima 

de espancamento e abuso de poder  por  parte  de um policial  militar,  no município  de Itaperuna/RJ. 
Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a 
bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  de  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Eventuais  ilícitos 
praticados por policial militar em detrimento de pessoa do povo. Ausência de atribuição do Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

915.Processo:1.19.001.000168/2013-19 Voto: 4829/2013 Origem: PRM-IMPERATRIZ/MA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Suposto maus-tratos a animais, consistentes na prática de rinhas de galo em uma 

fazenda próxima ao município de Estreito/MA. Lei nº 9.605/98, art. 32. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 
2ª CCR). Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas empresas públicas ou 
autarquias. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Parquet Federal para 
eventual 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

916.Processo:1.34.030.000250/2012-09 Voto: 4830/2013 Origem: PRM-JALES/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado para apurar a suposta prática de patrocínio infiel. 

CP, art.  355. Denúncia de cobrança abusiva de honorários advocatícios em processo previdenciário. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Crime de patrocínio infiel não configurado, pois a ação 
incriminada ocorreu após o término da demanda previdenciária, tendo a própria beneficiária sacado os 
valores depositados judicialmente em sua conta bancária e transferido para o advogado. Inocorrência de 
conduta  consistente  em  “trair”,  violar  o  dever  profissional,  lesando  interesse  legítimo,  no  curso  de 
processo  judicial.  Fatos  descritos  que  podem  ser  tipificados  no  art.  171  do  CP,  se  porventura 
demonstrado  que  o  consentimento  da  autora  da  ação  em  realizar  o  pagamento  de  honorários 
advocatícios no valor de 50% do que possivelmente recebesse foi obtido mediante artifício fraudulento e 
que a vantagem alcançada era ilícita. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades. Eventual prejuízo restrito aos interesses de 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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917.Processo:1.30.001.002998/2013-13 Voto: 4831/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível crime de uso de selo falsificado perante a Junta Comercial do Estado do  

Rio de Janeiro (CP, art. 296, § 1º, inc. I). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Entendimento 
de  que  as  Juntas  Comerciais  são  autarquias  criadas  por  lei  estadual  e  mantidas,  sob  o  aspecto 
orçamentário,  pelo  Estado-membro  com  quadro  de  pessoal  próprio.  Órgãos  administrativamente 
vinculados e subordinados 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, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º, da Constituição. 
Delito que não ofende qualquer bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades.  
Precedentes  do  STJ  (CC  nº  119.576/BA,  DJe:  21/06/2012;  CC  nº  81.261/BA,  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

918.Processo:1.23.000.000587/2013-20 Voto: 4832/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Secretaria  de  Estado  da 

Fazenda/PA,  noticiando  que  filiado  ao Sindicato  dos  Pequenos  e Médios  Armadores  de  Pesca  dos 
Estados  do  Pará  e  Amapá  teria  usufruído  de  benefício  resultante  da  isenção  de  ICMS  sobre  o 
fornecimento de óleo diesel, concedido aos profissionais e armadores de pesca e indústria pesqueira 
através da Portaria nº 434, de 24/12/2012, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Investigado que não 
teria habilitação ou credenciamento pelo órgão fazendário estadual para usufruir do benefício quando da 
aquisição do referido produto. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Informação de que a 
Petrobrás S/A forneceu, no caso, 10.000 litros de óleo diesel ao investigado – não habilitado a receber o 
benefício –, sofrendo prejuízos em virtude do não ressarcimento pela Secretaria Estadual de Fazenda de 
valores relativos ao ICMS. Eventual lesão ao patrimônio de sociedade de economia mista. Ausência de 
prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico da União ou de suas entidades. Aplicação da 
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”. Carência de elementos 
de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Parquet Federal.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

919.Processo:1.33.005.000170/2013-71 Voto: 5266/2013 Origem: PRM – JOINVILLE/SC 
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de  e-mail enviado por  particular,  comunicando que,  após 

encaminhar notícia da morte de uma jovem em festa noturna, obteve do 8º Batalhão de Polícia Militar em 
Joinville/SC uma  resposta  automática  [“A mensagem  enviada  (…)  com  o  assunto  “Re:  FESTA DE 
CALOUROS  –  SOUL CLUB”  foi  exibida.  Isso  não  garante  que  a  mensagem  tenha  sido  lido  ou 
compreendida”]. Indignação externada pelo noticiante com a observação na parte final da resposta dada 
pela Corporação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Inexistência de elementos que 
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas.  
Eventual ilícito (não cumprimento do dever a que está obrigado o policial militar) praticado em detrimento 
de particular. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

920.Processo:1.30.009.000210/2013-56 Voto: 5041/2013 Origem: PRM – SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  prática  do  crime  de  ameaça  (art.  147  do  CP).  Motoristas  de  vans 

irregulares ameaçaram servidores do Departamento de Transportes Rodoviários (DETRO).  Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32). Órgão público estadual. Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio ao MPE.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

921.Processo:1.33.005.000217/2013-04 Voto: 4963/2013 Origem: PRM - JOINVILLE/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível prática de apologia ao crime de homicídio (arts. 121 do CP). Publicação 

em página da Internet a matéria intitulada: “Pedófilo e estuprador merece morrer da pior forma possível,  
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sem  perdão”.  Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  A  mera  veiculação  da 
mensagem  em  grupo  de  discussão  na  rede  mundial  de  computadores  não  torna  a  conduta  da 
competência  federal.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio ao MPE.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

922.Processo:00270/2011 Voto: 5004/2013 Origem: PRM - ALTAMIRA/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Suposto crime ambiental  (art.  34,  III,  da Lei  9.605/98).  Pesca em período de 

defesa. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 - 2ª CCR). Informações contidas nos autos revelam que já 
foi deflagrada a ação penal nº 02048.000134/2011-71, que trata dos mesmos fatos, em curso no Tribunal 
de Justiça do Pará. Princípio do ne bis in idem. Entretanto, tendo em vista que pode haver nos presentes 
autos documentos de interesse do órgão ministerial estadual, encaminhem-se os autos ao Ministério 
Público Estadual. Homologação do declínio.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

923.Processo:  1.29.006.000336/2012-91 Voto: 5183/2013 Origem:PRM – RIO GRANDE/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação Supostos crimes de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8137/90) e funcionamento sem 

licença para localização e exercício da atividade (art. 245 da lei 2.105/69). Possível sonegação de ISS por 
parte  de  Instituição  de  Ensino  particular  e  funcionamento  sem  o  devido  alvará.  Revisão  de  declínio  
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Tributos iludidos de natureza municipal. A permissão para o funcionamento  
regular é expedido pela prefeitura do município. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a  
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio ao MP Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

924.Processo:1.34.001.002830/2013-51 Voto: 4964/2013 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível comercialização irregular de medicamentos (CP, art. 273, § 1º-B, VI). Venda 

de medicamento desprovida de receituário médico pela  Internet.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR).  Substância  de  uso  permitido  no  Brasil.  Inexistência  de  transnacionalidade  dos  medicamentos. 
Ausência de interesse da União. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

925.Processo:1.14.000.001064/2013-18 Voto: 4965/2013 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX). Prática 

ilícita  conhecida  como “golpe  da  pirâmide”  (também  chamada  de  pichardismo),  que  consiste, 
basicamente, na promessa fraudulenta a indeterminado número de pessoas no sentido de que, se estas 
depositarem  certa  quantia  financeira  em  benefício  de  determinadas  pessoas,  receberão,  em 
contrapartida,  um lucro exponencial  daquilo  que foi  inicialmente investido,  participando da chamada 
“corrente” ou “bola de neve”. 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. Hipótese em que não se vislumbra eventual 
crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86), pois inexiste captação, intermediação ou 
aplicação de recursos  de terceiros,  bem como arrecadação de recursos  mediante  compromisso  de 
restituição de valor no futuro, com ou sem remuneração. Ausência de elementos de informação 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

926.Processo:1.33.008.000064/2013-67 Voto: 5042/2013 Origem: PRM - ITAJAÍ/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível crime de dano (art. 163 do CP). Os investigados teriam ateado fogo em 

ônibus  e  carros.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Diligências.  Prejuízo  suportado  por 
concessionária de serviço público e por particulares. Ausência de prejuízo a bem, serviços ou interesse 
direto  e  específico  da  União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Inexistência  de 
elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

927.Processo:1.14.000.001225/2013-65 Voto: 5013/2013 Origem: PR/BA
928.Processo:1.22.010.000032/2013-04 Voto: 5021/2013 Origem: PRM - IPATINGA/MG

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível estelionato praticado pela internet em detrimento de particular (CP, art. 

171). Compra de mercadoria sem o recebimento do produto e estorno do valor pago. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

929.Processo:1.31.000.000621/2013-94 Voto: 4966/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peça  informativa  criminal.  Suposto  crime  de  extorsão  (art.  158,  CP)  praticado  por  particular  contra 

prefeito municipal. No caso, um radialista teria exigido dinheiro para “falar bem” do gestor municipal em 
veículo de comunicação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

930.Processo:00141/2013 Voto: 5044/2013 Origem: PR/AP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível crime de fraude em licitação (art. 89 e 96 da Lei nº 8.666/93). Secretaria 

de Saúde Estadual teria contratado, de maneira irregular, sociedade limitada para o fornecimento de 
bombas de infusão.  Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Inexistência de verbas públicas federais. 
Participação  exclusiva  de  servidores  da Administração  Pública  estadual.  Ausência  de elementos  de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

931.Processo:1.34.030.000157/2012-96 Voto: 4967/2013 Origem: PRM - JALES/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado para apurar a suposta prática de patrocínio infiel. 

CP, art.  355. Denúncia de cobrança abusiva de honorários advocatícios em processo previdenciário. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Crime de patrocínio infiel não configurado, pois a ação 
incriminada ocorreu após o término da demanda previdenciária, tendo a própria beneficiária sacado os 
valores depositados judicialmente em sua conta bancária e transferido para o advogado. Inocorrência de 
conduta  consistente  em  “trair”,  violar  o  dever  profissional,  lesando  interesse  legítimo,  no  curso  de 
processo  judicial.  Fatos  descritos  que  podem  ser  tipificados  no  art.  171  do  CP,  se  porventura 
demonstrado  que  o  consentimento  da  autora  da  ação  em  realizar  o  pagamento  de  honorários 
advocatícios no valor de 50% do que possivelmente recebesse foi obtido mediante artifício fraudulento e 
que a vantagem alcançada era ilícita. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades. Eventual prejuízo restrito aos interesses de 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

932.Processo:1.34.017.000031/2013-71 Voto: 4970/2013 Origem: PRM - ARARAQUARA/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação.  Possível  crime  de apropriação  indébita  previdenciária  (art.  168-A,  CP).  Particular 

prestou serviços, como autônomo, para sociedade limitada e celebrou acordo para que a referida empresa 
recolhesse as contribuições previdenciárias. Entretanto, os valores descontados não foram repassados ao 
INSS.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Tendo  em vista  que  não  existia  relação  empregatícia,  a 
sociedade  limitada  não  tinha  obrigação  legal  de  fazer  os  recolhimentos  previdenciários.  A empresa  foi  
condenada a devolver os valores descontados ao prestador de serviços. Prejuízo, exclusivamente, suportado 
pelo particular. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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933.Processo:1.30.001.003010/2013-25 Voto: 5008/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível crime de uso de selo falsificado perante a Junta Comercial do Estado do  

Rio de Janeiro (CP, art. 296, § 1º, inc. I). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Entendimento 
de  que  as  Juntas  Comerciais  são  autarquias  criadas  por  lei  estadual  e  mantidas,  sob  o  aspecto 
orçamentário,  pelo  Estado-membro  com  quadro  de  pessoal  próprio.  Órgãos  administrativamente 
vinculados e subordinados 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, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º, da Constituição. 
Delito que não ofende qualquer bem, serviço ou interesse da União ou de qualquer de suas entidades.  
Precedentes  do  STJ  (CC  nº  119.576/BA,  DJe:  21/06/2012;  CC  nº  81.261/BA,  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

934.Processo:1.16.000.001295/2013-49 Voto: 4971/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Representação noticiando a possível prática de diversos delitos, dentre eles o 

tráfico  ilícito de entorpecentes (Lei  n°  11.343/2006,  art.  33).  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32). 
Ausência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta. Inexistência  de  elementos  de  informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
935.Processo:1.13.002.000064/2013-18 Voto: 4363/2013 Origem: PRM-TEFÉ/AM

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de expediente encaminhado pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação  da  Biodiversidade,  comunicando  a  prática  de  infração  ambiental  por  pessoa  não 
identificada no interior da Reserva Biológica do Abufari, município de Tapauá/AM. Lei nº 9.605/98, art. 34. 
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Notícia  de  que,  em  30/10/2012,  equipe  de 
fiscalização do ICMBio encontrou 3 (três) canoas e 80 (oitenta) kg de diversas espécies de peixe, dentre  
as quais  tucunaré,  surubim e pirarucus,  no Lago Grande, no Rio  Purus,  interior da referida reserva 
biológica, abandonados por infrator que se evadiu do local ao perceber a aproximação da equipe do instituto 
ambiental. Ausência de elementos informativos acerca da autoria do delito que permitam a continuidade de 
diligências investigativas aptas a modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

936.Processo:1.20.000.000236/2004-30 Voto: 4364/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal – PIC. Expediente instaurado a partir de notícia-crime formulada 

pela  Comissão  Pastoral  da  Terra,  no  ano  de  2004,  comunicando a  ocorrência  de  ameaças  contra 
assentados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em fazenda localizada no 
município de Santa Cruz do Xingu/MT. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências 
realizadas. Manifestação do Procurador da República oficiante no sentido de que, “nesses oito anos, 
nada se conseguiu apurar de concreto a respeito dos fatos narrados na representação inicial”. Situação 
de ameaça que, a teor de ofício da Comissão Pastoral da Terra, não mais perdura no assentamento. 
Ausência de elementos mínimos acerca de eventual prática delitiva que permitam o prosseguimento da 
investigação. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

937.Processo:1.23.000.001963/2012-12 Voto: 4514/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de ofício encaminhado pela Agência Nacional de Petróleo – 

ANP, comunicando a autuação de empresa revendedora de gás liquefeito de petróleo – GLP por não 
exibir quadro de aviso na entrada do estabelecimento, em local visível e de modo destacado, conforme 
dimensões e características descritas na Portaria ANP nº 297/2003.  Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Caso de mera infração administrativa.  Inobservância  do art.  16,  item IV,  da  
referida Portaria. Aplicação de multa por infringência ao disposto no art.  3º, incs. VI e XV, da Lei nº  
9.847/99,  que  dispõe  sobre  a  fiscalização  das  atividades  relativas  ao  abastecimento  nacional  de 
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combustíveis.  Diploma  legal  que  não  descreve  qualquer  conduta  típica  decorrente  do  eventual 
descumprimento de seus preceitos. Crime contra a ordem econômica (Lei nº 8.176/91) não configurado. 
Fato penalmente atípico. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

938.Processo:1.14.001.000014/2008-38 Voto: 4365/2013 Origem: PRM-ILHÉUS/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público (ICP) instaurado com a finalidade de apurar supostas irregularidades na aplicação 

de verbas públicas por parte do gestor do Hospital Geral de Coaraci/BA, no exercício de 2005, consoante 
documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Procedimento oriundo da 
Resolução nº 080/2007 daquela Corte, que determinou fosse remetida ao MPF cópia de procedimento 
administrativo deflagrado a partir  de denúncia formulada por servidores e prestadores de serviço da 
referida unidade hospitalar. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências realizadas.  
Constatação de que o estabelecimento hospitalar é uma entidade pública vinculada ao Estado da Bahia, 
recebendo recursos diretamente do Fundo Estadual de Saúde. Ausência de notícia de repasse de verbas 
federais à entidade investigada. Existência de Inquérito Civil (nº 8/06) em curso perante a 1ª Promotoria 
de Justiça da Comarca de Coaraci. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União ou de seus entes. Ofício da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna/BA 
informando  não  haver  ação  fiscal  em  andamento  contra  a  entidade  hospitalar.  Crime  de  natureza 
material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, que somente se dá com 
decisão final no âmbito administrativo. Aplicação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo 
Tribunal Federal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

939.Processo:1.28.200.000155/2012-03 Voto: 4582/2013 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, 

art. 168-A, § 1º, inc. I). Valores não repassados ao INSS, alusivos a contribuições previdenciárias de 
servidor do município de Carnaúba dos Dantas/RN, no período de 2000 até os dias atuais. Revisão do 
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Expediente  da  Delegacia  da  Receita  Federal  em  Natal 
informando que os débitos relativos ao período de 1997 a 2004 (NFLD nºs 35. 396.711-4 e 35.396.712-2)  
já foram devidamente liquidados. Quitação integral. Extinção da punibilidade (Lei nº 10.684/2003, art. 9º, 
§ 2°). Inocorrência de apropriação indébita previdenciária nos exercícios de 2008 a 2010. Falta de justa 
causa para eventual persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

940.Processo:1.23.000.000622/2013-19 Voto: 4366/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, 

art.  168-A).  Revisão do arquivamento (LC 75/93, art.  62,  inc.  IV).  Diligências. Existência de decisão 
proferida  por  Juiz  do  Trabalho  condenando  o  reclamado  a  recolher  contribuições  previdenciárias 
oriundas de relação empregatícia.  Juntada aos autos de guia comprovando o devido pagamento da 
quantia objeto da condenação. Atuação fiscal sequer iniciada. Quitação integral do débito. Extinção da 
punibilidade do crime (Lei nº 10.684/2003, art. 9º, § 2°). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

941.Processo:1.25.004.000066/2012-87 Voto: 4367/2013 Origem: PRM-GUARAPUAVA/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas para a tomada de providências para a adequada destinação de veículo 

que foi objeto de perdimento em favor da União em sentença condenatória proferida nos autos de ação 
penal pela prática do crime de tráfico de drogas.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Expedição de ofício à Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD, com indicação do veículo 
marca Scania objeto do presente expediente e do processo judicial ao qual está vinculado. Informação 
da Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava/PR de que houve a arrecadação do bem. Juntada aos 
autos do termo de entrega feita a servidor com autorização do SENAD. Cumprimento da finalidade que 
motivou a instauração do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

942.Processo:1.35.000.000712/2013-81 Voto: 4368/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de notícia-crime relatando a ocorrência de desmatamento de 
floresta  nativa  em  área  sob  o  domínio  do  INCRA para  comercialização  de  madeira  pertencente  à 
comunidade quilombola mocambo, no município de Porto da Folha/SE. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Cópia do expediente encaminhada ao Departamento de Polícia Federal/SE para 
instauração de inquérito policial. Desnecessidade de manutenção do presente procedimento a fim de 
evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

943.Processo:1.22.005.000061/2013-37 Voto: 4369/2013 Origem: PRM-MONTES CLAROS/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  Representação  fiscal  para  fins  penais  por  crime  de 

contrabando de cigarros. Apreensão no estabelecimento comercial de propriedade do investigado de 446 
maços de cigarros paraguaios,  avaliados em R$ 588,72.  CP,  art.  334,  §  1º,  alínea “c”.  Revisão de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  de  que  o  fato  descrito  neste  expediente 
administrativo  constitui  objeto  de  apuração  do  Inquérito  Policial  nº  0059/2012-DPF/MOC/MG. 
Desnecessidade de manutenção do presente procedimento a fim de evitar duplicidade de investigações. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

944.Processo:1.05.000.000150/2013-12 Voto: 4370/2013 Origem: PRR-5ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para apurar a possível prática de crime eleitoral pelo Prefeito de 

Timbaúba/PE. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notícia-crime encaminhada a vários 
órgãos públicos, incluindo o Departamento de Polícia Federal, que já tem inquérito policial instaurado 
para apurar o fato relatado neste expediente (IPL nº 1016/2008-SR/DPF/PE). 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 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

945.Processo:1.27.002.000073/2013-13 Voto: 4371/2013 Origem: PRM-FLORIANO/PI
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação criminal formulada pelo Município de São 

João/PI  em face  de  seu  ex-Prefeito,  que  não  teria  efetuado  os  repasses  de  valores  das  parcelas 
descontadas  dos  servidores  que  contraíram  empréstimo  consignado  perante  a  Caixa  Econômica 
Federal. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, inc. I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Informação de que os fatos relatados neste expediente administrativo constituem objeto de apuração do 
Inquérito  Policial  nº  0762/2012-4,  o  qual,  inclusive,  já  foi  relatado  pela  autoridade  policial. 
Desnecessidade de manutenção do presente procedimento a fim de evitar duplicidade de investigações. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

946.Processo:1.27.002.000077/2013-93 Voto: 4372/2013 Origem: PRM-FLORIANO/PI
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação criminal formulada pelo Município de Capitão 

Gervásio  Oliveira/PI  em face  de seu  ex-Prefeito,  noticiando  irregularidades na  prestação  de contas 
referente a verbas recebidas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Possível  
prática de crime de responsabilidade de ex-prefeito (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, inc. VII). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Informação de que os fatos relatados neste expediente  
administrativo constituem objeto de apuração do Inquérito Policial nº 0769/2012-4, o qual, inclusive, já foi 
relatado pela autoridade policial. Desnecessidade de manutenção do presente procedimento a fim de 
evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

947.Processo:1049/2007 (2007.33.04.018964-0) Voto: 4373/2013 Origem: PRM-IRECÊ/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática de crime de responsabilidade de ex-Prefeito, 

consistente na aplicação indevida, apropriação ou desvio de recursos federais repassados ao município 
de Serrinha/BA pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, nos exercícios de 2002 a 2005. 
Irregularidades constatadas pela Controladoria Geral  da União e pelo Tribunal de Contas da União. 
Imposição  de  multa  ao  responsável.  Decreto-Lei  nº  201/67,  art.  1º  incs.  I,  II  e/ou  VII.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas. Informação de que os fatos noticiados 
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neste expediente constituem objeto de apuração no Inquérito nº 1048/2007 (2007.33.04.018963-7), no 
qual  há manifestação  do Ministério  Público Federal  pelo  arquivamento  do feito,  em decorrência  da 
prescrição da pretensão punitiva. 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 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

948.Processo:1.22.005.000135/2013-35 Voto: 4374/2013 Origem: PRM-MONTES CLAROS/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  Representação  fiscal  para  fins  penais  por  crime  de 

descaminho de aparelhos de telefonia celular e acessórios. CP, art. 334, § 1º, alínea “d”. Revisão de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação  de  que  o  fato  descrito  neste  expediente 
administrativo  constitui  objeto  de apuração do IPL nº  0341/2008-DPF/MOC/MG. Desnecessidade de 
manutenção do presente procedimento a fim de evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

949.Processo:1.30.004.000019/2013-54 Voto: 4590/2013 Origem: PRM-ITAPERUNA/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de expediente da Delegacia de Polícia Federal em Campos 

dos Goytacazes/RJ, comunicando a prisão em flagrante delito pela prática de transmissão clandestina de 
sinal  de internet.  Lei nº  9.472/97,  art.  183.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62,  inc.  IV). 
Informação de que o fato descrito  nos autos constitui  objeto de apuração do IPL nº 0076/2013-4 – 
DPF/GOY/RJ. Desnecessidade de manutenção do presente procedimento a fim de evitar duplicidade de 
investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

950.Processo:1.28.000.000334/2013-70 Voto: 4584/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de ofício  da Diretoria  Regional  da Empresa Brasileira  de 

Correios e Telégrafos, noticiando a prática de roubo com emprego de arma de fogo, ocorrido na agência 
dos Correios do município de Parazinho/RN no dia 21/01/2013. CP, art. 157, § 2º, inc. I. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que o fato descrito nos autos constitui objeto de 
apuração do IPL nº 0330/2013. Desnecessidade de manutenção do presente procedimento administrativo a 
fim de evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

951.Processo:1.35.000.000740/2013-06 Voto: 4375/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente autuado para apurar a suposta prática de crime de sonegação de 

contribuições  previdenciárias.  CP,  art.  337-A.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Representação  Fiscal  para  fins  Penais  encaminhada  ao  Departamento  de  Polícia  Federal/SE  para 
instauração de inquérito policial. Desnecessidade de manutenção do presente procedimento a fim de 
evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

952.Processo:1.20.000.000013/2013-63 Voto: 4376/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de condescendência criminosa (CP, art. 320) supostamente praticado pelos 

dirigentes dos órgãos de saúde do Estado de Mato Grosso, decorrente de omissão na prestação de 
atendimento médico a uma paciente. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência 
de dolo por parte dos investigados. Conhecimento de infração de subordinado e omissão por indulgência 
para com o infrator: elementos subjetivos do tipo não evidenciados na hipótese. Inocorrência de crime de 
prevaricação ou corrupção passiva. Ajuizamento de ação ordinária em desfavor da União, do Estado de 
Mato Grosso, do município de Cuiabá e da Fundação Universidade de Mato Grosso. Extinção do feito 
sem resolução do mérito pelo Juízo cível, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. Atendimento médico  
efetivamente prestado, ainda que a destempo. Inexistência de danos à saúde da paciente. Materialidade 
delitiva não configurada. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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953.Processo:1.28.200.000044/2010-27 Voto: 4378/2013 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil  Público – ICP. Expediente instaurado com vistas a apurar possíveis irregularidades na 

aplicação de verbas  públicas  federais  por  parte  da Prefeitura  Municipal  de Jardim de Piranhas/RN, 
relativas a contrato de repasse que tem por objeto a construção de pórtico e urbanização da entrada do 
referido município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ofício da Caixa Econômica 
Federal,  datado de  23/04/2013,  informando que o contrato  de repasse  foi  cancelado,  não havendo 
liberação de recursos nem atesto de funcionalidade da pequena parcela da obra que foi  executada 
(5,3%).  Não  comprovação  das  irregularidades  inicialmente  apontadas.  Inexistência  de  liberação  de 
recursos  públicos  federais.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Homologação  do 
arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR para análise da matéria afeta às suas atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

954.Processo:1.04.004.000544/2010-17 Voto: 4380/2013 Origem: PRR-4ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  ACOMPANHAMENTO  DE  CONVÊNIO.  VERIFICAÇÃO  DA REGULAR 

APLICAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, 
ART.  62,  INC.  IV).  ANÁLISE  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  AINDA  NÃO  CONCLUÍDA. 
DESNECESSÁRIA CONTINUIDADE DO TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FACE A 
AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  CONCRETOS  INDICATIVOS  DE  MALVERSAÇÃO  DE  VERBAS 
FEDERAIS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de Peças de Informações instauradas no âmbito da Procuradoria Regional da República da 
4ª Região, para monitorar e investigar a aplicação de recursos públicos repassados ao município de São 
Jerônimo/RS pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
2.  Designada por  força  de decisão  proferida por  esta  2ª  Câmara  na 565ª Sessão de Revisão,  em 
01/10/2012, a Procuradora Regional da República oficiante insistiu no arquivamento do feito por não 
vislumbrar indícios de malversação de verba pública federal na execução do convênio. O que existe até 
aqui, segundo a Representante do  Parquet, é “um procedimento de natureza criminal aberto contra o  
Prefeito Municipal de São Jerônimo/RS desde 8 de abril de 2010 sem que se tenha qualquer indício da  
prática de crime no uso das verbas públicas federais recebidas por força do convênio em questão. Ao  
contrário, tudo indica que as verbas foram corretamente utilizadas, a obra foi construída e concluída e o  
saldo remanescente foi devolvido ao órgão concedente”. Não se verificou, além disso, omissão no dever 
de prestar contas.
3. No presente caso, vieram aos autos, por meio do Ofício nº 2208, de 30/11/2012, da Coordenação 
Geral de Contabilidade e Acompanhamento de Prestação de Contas do FNDE, informação de que a 
análise financeira (última etapa) da prestação de contas dos recursos transferidos à conta do Convênio 
nº 842132/2006 (SIAFI 580151) ainda não foi concluída.
4. Constatação da existência, até aqui, de “procedimento de natureza criminal aberto contra o Prefeito 
Municipal de São Jerônimo/RS desde 8 de abril de 2010 sem que se tenha qualquer indício da prática de 
crime no uso das verbas públicas federais recebidas por força do convênio em questão”, tudo indicando, 
no  caso,  que  tais  recursos  foram  corretamente  aplicados.  Obra  concluída  e  saldo  remanescente 
devolvido ao órgão concedente. Prestação de contas devidamente encaminhada ao FNDE em 24/07/2
5. Desnecessária continuidade do trâmite do presente procedimento administrativo face a ausência de 
elementos concretos indicativos de malversação de verba de origem federal.
6. Impossibilidade de instauração de procedimento investigatório criminal em virtude da ausência do 
elemento material (“conhecimento de infração penal”) descrito no art. 2º da Resolução nº 77/2004, do 
Conselho Superior do Ministério Público Federal. Observância do quanto previsto no art. 3º, § 5º, da 
Resolução  nº  13/2006,  do  Conselho  Nacional  do  Ministério  Público,  segundo o  qual  o  membro  do 
Parquet, no exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar de seu recebimento, às peças de informação que lhes sejam encaminhadas.
7. Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Convênio (PAC): classe incluída no Sistema 
Único que não encontra amparo nas citadas Resoluções do CSMPF e do CNMP.
8. Caracterização de injusto constrangimento na manutenção de procedimento de índole criminal quando 
inexistentes nos autos elementos indiciários de malversação de recursos públicos (CP, art. 350, inc. IV; 
Lei nº 4.898/65, art. 3º, alínea 'a' ou art. 4º, alínea 'h').
9. Caso em que, verificados posteriormente indícios concretos de prática delitiva, o órgão concedente 
enviará  notícia-crime  ao  MPF  para  adoção  das  providências  cabíveis.  Materialidade  delitiva  não 
evidenciada.
10. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

955.Processo:1.28.200.000006/2011-55 Voto: 4381/2013 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa : Inquérito  Civil  Público instaurado a partir  da remessa  do Inquérito  Civil  nº  010/2010 pelo  Ministério 
Público do Estado do Rio Grande do Norte, cujo objeto é a apuração de irregularidade em certame 
licitatório  realizado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Ipueira/RN visando a contratação de  empresa  para 
construção de praça pública na localidade. Lei nº 8.666/93, art. 90. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art.  62, IV). Suspeita inicial extraída de relatório de fiscalização elaborado pela Controladoria-
Geral da União, no qual se detectou que parte das certidões apresentadas pelas empresas participantes 
da licitação teria sido extraída, coincidentemente, na mesma oportunidade, com intervalo de minutos, a 
partir  da  utilização  do  mesmo  computador.  Diligências  realizadas  com  a  expedição  de  ofícios  à 
Secretaria  Estadual  de  Tributação  e  à  Receita  Federal  do  Brasil.  Casos  em  que  não  evidenciado 
protocolo único, bem como não identificado o equipamento que gerou as certidões. Prestação de contas 
relativa ao contrato de repasse, que ensejou o certame questionado, aprovada pela Caixa Econômica 
Federal. Indícios de fraude à licitação não confirmados. Falta de justa causa para prosseguimento da 
persecução penal. Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF para análise da matéria afeta às suas atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

956.Processo:1.11.000.000556/2013-90 Voto: 4382/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir do recebimento de denúncia anônima on line. Notícia de que 

teriam sido publicadas, em certo sítio eletrônico,  informações que configuram a prática de calúnia e 
difamação,  atingindo  pessoas  que  passaram  a  apresentar  quadro  de  depressão.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de informações mínimas acerca da existência de 
ilícito penal ou civil, que permitam o prosseguimento da investigação. Insuficiente narrativa dos fatos, que 
sequer  menciona  quem  seriam  as  possíveis  vítimas.  Relato  vago  e  genérico.  Carência  de  dados 
concretos acerca de eventual prática de crime contra a honra, cuja ação penal é de iniciativa privada.  
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

957.Processo:1.30.004.000069/2013-31 Voto: 4383/2013 Origem: PRM-ITAPERUNA/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas com base em procedimento enviado pelo Ministério Público do Estado 

do Rio de Janeiro, no qual se noticia a ocorrência de pesca predatória no Rio Muriaé. Supostos danos 
ambientais a rio que banha os Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de informações mínimas acerca da existência de crime ambiental,  
que permitam o prosseguimento de uma investigação “responsável e útil”.  Insuficiente narrativa dos 
fatos, que sequer menciona o local do crime ou seu possível autor. Relato vago e genérico. Carência de 
dados  concretos  acerca  de  eventual  autoria  e  materialidade  delitivas.  Absoluta  inépcia  da  delação 
eletrônica. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

958.Processo:1.30.001.002842/2012-43 Voto: 4384/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de desobediência (CP, art. 330). Possível descumprimento reiterado por 

parte do INSS de ordem emanada do 8º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro, determinando à 
autarquia a apresentação de cálculos atualizados de benefício previdenciário. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Previsão expressa de multa diária, em favor da parte autora, pelo eventual 
descumprimento. Orientação de que não configura crime de desobediência a conduta de agente que 
deixa de atender ordem judicial, quando se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com o 
escopo de compelir o recalcitrante ao cumprimento. Precedente do STF (HC nº 88572/RS, 2ª Turma,  
Min. Cezar Peluso, DJ: 08/09/2006). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

959.Processo:1.20.000.001666/2012-89 Voto: 4385/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Expediente instaurado a partir de 

denúncia feita por meio eletrônico em que um cidadão noticia que o Instituto Nacional do Seguro Social –  
INSS teria  descumprido determinação judicial,  consistente  no restabelecimento do seu  benefício  de 
pensão por morte, lançada em decisão de antecipação de tutela proferida pelo Juízo da 6ª Vara do 
Juizado Especial Federal da Seção Judiciário do Mato Grosso. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, inc. IV). Informação prestada pelo INSS dando conta da reativação do benefício previdenciário.  
Demora justificada por problemas no sistema da autarquia. Conduta omissiva não caracterizada. Falta 
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

960.Processo:1.30.006.000146/2013-33 Voto: 4387/2013 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 do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,  
IV). Apuração de pagamento indevido de 2 (duas) parcelas do benefício após a morte do segurado, 
relativas aos meses de janeiro e maio/2004, no valor atualizado de R$ 797,09. Ausência de significativa 
lesividade aos bens jurídicos tutelados pela norma penal. Eventual desproporcionalidade e consequente 
injustiça na aplicação de qualquer reprimenda à conduta investigada, que não apresenta indícios claros 
de dolo configurador de estelionato qualificado. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

961.Processo:1.30.006.000150/2013-00 Voto: 4388/2013 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. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,  
IV).  Apuração de pagamento indevido de 1 (uma)  parcela  do benefício  após a  morte da segurada,  
relativa ao mês de outubro/2001, no valor atualizado de R$ 809,69. Ausência de significativa lesividade 
aos  bens  jurídicos  tutelados  pela  norma  penal  em  comento.  Eventual  desproporcionalidade  e 
consequente injustiça na aplicação de qualquer reprimenda à conduta investigada, que não apresenta 
indícios claros de dolo configurador de estelionato qualificado. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

962.Processo:1.30.006.000152/2013-91 Voto: 4389/2013 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. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,  
IV).  Apuração de pagamento indevido de 1 (uma)  parcela  do benefício  após a  morte da segurada,  
relativa ao mês de agosto/2001, no valor atualizado de R$ 409,91.  Ausência de significativa lesividade 
aos  bens  jurídicos  tutelados  pela  norma  penal.  Desproporcionalidade  e  consequente  injustiça  na 
aplicação de qualquer reprimenda à conduta investigada, que não apresenta indícios claros de dolo 
configurador de estelionato qualificado. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

963.Processo:1.27.000.000473/2013-31 Voto: 4390/2013 Origem: PR/PI
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 03 a 06/2002. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas pela Previdência Social. Localização e 
oitiva de uma sobrinha do segurado, que não soube informar quem teria feito os saques, afirmando 
apenas o titular do benefício morava com uma filha, também já falecida. Procurador não cadastrado no 
INSS. Inexistência de indícios que permitam apontar quem se beneficiou dos pagamentos irregulares. 
Fatos ocorridos há quase 11 (onze) 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

964.Processo:1.19.000.001173/2012-60 Voto: 4392/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento administrativo instaurado para apurar a prática de atos de improbidade administrativa e/ou 

crime de falsidade  ideológica  em decorrência  de suposta acumulação indevida  de cargos  públicos. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Ofício da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da 
Universidade Federal do Maranhão enviado ao Diretor de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí dando conta de que o investigado era servidor do IFPI, mas 
que já havia pedido vacância, motivo pelo qual o vínculo com o referido Instituto foi desconsiderado 
quando da assinatura de declaração de cargos e empregos. Ausência de dolo na conduta do servidor. 
Manutenção dos dois vínculos funcionais atribuída à Administração. Existência de prévio requerimento de 
desligamento e negativa de cessação do vínculo por parte do IFPI em função da necessidade de finalização  
de procedimento administrativo que tramitava contra o servidor no âmbito daquele instituto. Inexistência de 
“falsa declaração” tendo em vista que o investigado já havia realizado os procedimentos que lhe cabiam para 
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tomar  posse no  cargo da  UFMA, esclarecendo,  inclusive,  a  sua situação perante o IFPI.  Materialidade 
delitiva não configurada. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

965.Processo:00226/2010 Voto: 4393/2013 Origem: PRM-ALTAMIRA/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito  Policial  instaurado para apurar  a suposta prática dos crimes de falsificação de documento 

público, de falsidade ideológica e de comércio ilegal de madeira serrada. CP, arts. 297 e 299; Lei nº  
9.605/98,  art.  46,  parágrafo  único.  Falsificação  de duas ATPF's,  inserção  de informações falsas  no 
contrato social e na primeira alteração contratual da empresa investigada, também autuada pelo IBAMA 
em razão da venda de produtos florestais mediante a utilização de ATPFs materialmente falsificadas.  
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, IV).  (1) Originais das ATPF's solicitados à Gerência 
Executiva do IBAMA em Santarém/PA, que pontuou a impossibilidade de atendimento da requisição 
ministerial, tendo em vista a perda de parte do acervo documental existente nos arquivos da autarquia,  
decorrente de um desmoronamento e um alagamento ocorridos, respectivamente, em 2007 e 2009 na 
unidade. Ausência de materialidade delitiva. Inviabilidade de oferta de denúncia pelo tipo previsto no art.  
297 do CP. (2) Alteração contratual assinada em 10/2004 e registrada em 11/2004. Falsidade ideológica 
de documento particular. Pena máxima cominada de 3 (três) anos de reclusão. Prescrição da pretensão 
punitiva, já que decorridos mais de 8 (oito) anos do fato investigado (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da  
punibilidade (CP, art. 107, inc. IV).  (3) Comércio de produtos florestais sem licença válida outorgada pela 
autoridade competente. Fato verificado em 02/2004. Pena máxima de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal  operada 4 (quatro) anos após a data da infração penal  (CP, art.  109,  inc. V).  
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Fundamento diverso. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

966.Processo:1.29.008.000119/2013-61 Voto: 4581/2013 Origem: PRM-SANTA MARIA/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de dossiê encaminhado pela Polícia Federal, o qual relata a 

ocorrência  de  um  incêndio  no  Centro  de  Medicina  Veterinária  da  Universidade  Federal  de  Santa 
Maria/RS. Suposto crime de incêndio (CP, art. 250). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. 
IV). Notícia da ocorrência de um incêndio no Centro de Medicina Veterinária, prédio nº 20 do Campus da 
UFSM, em 31/12/2012. Realização de perícia criminal no local do incêndio. Foco principal relacionado, 
possivelmente, com falha no interior de aparelho de ar condicionado, não restando vestígios indicativos 
de que o evento possa ter sido causado, de forma intencional, por conduta humana. Ausência de indícios 
de crime. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

967.Processo:1.16.000.000867/2013-72 Voto: 4395/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de comunicação feita pela Polícia Civil  do Distrito Federal  

acerca da prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Apreensão de uma cédula falsa de R$  
50,00  (cinquenta  reais),  recebida  por  estabelecimento  comercial  localizado  na  cidade  de  São 
Sebastião/DF. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas. Compra 
efetuada a pedido de duas mulheres  desconhecidas.  Entrega das  compras e do troco  às referidas 
pessoas por um terceiro. Impossibilidade de identificar e localizar as pessoas que, há 12 (doze) anos, 
repassaram a moeda contrafeita. Inexistência de elementos que permitam aferir eventual dolo por parte 
do comerciante ou do terceiro, bem como esclarecer a autoria delitiva. Ausência de justa causa para  
continuidade da persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para 
o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de 
dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

968.Processo:1.16.000.001347/2013-87 Voto: 4396/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de comunicação feita pela Polícia Civil  do Distrito Federal  

acerca da prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Apreensão de uma cédula falsa de R$  
100,00 (cem reais), recebida por um posto de venda da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 
(Metrô). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Fato comunicado por uma operadora de 
um posto de venda do Metrô/DF, segundo a qual, no dia 20/7/2012, um indivíduo desconhecido comprou 
quatro bilhetes, tendo feito o pagamento com uma cédula falsa. Informação de que a noticiante, logo 
após perceber  que  a  nota  era  feita  de  material  semelhante  a  papel  comum,  tentou  alcançar,  sem 

189



sucesso, o suposto autor do fato, acionando a segurança da estação do Metrô, que apenas constatou 
que o suspeito não havia embarcado, mas empreendido fuga em direção à rodoviária interestadual.  
Impossibilidade de identificar e localizar a pessoa que repassou a cédula contrafeita. Inexistência de 
elementos que permitam aferir eventual dolo por parte da funcionária do Metrô/DF, bem como esclarecer 
a autoria delitiva. Falta de justa causa para continuidade da persecução penal. Necessidade de comunicação 
do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central  do Brasil 
(MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

969.Processo:1.23.001.000231/2010-33 Voto: 4397/2013 Origem: PRM-MARABÁ/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil  Público autuado a partir de representação formulada por entidade sindical em face do 

município de Rondon do Pará/PA, noticiando a possível prática de apropriação indébita previdenciária 
(CP,  art.  168-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  realizadas.  Ofício  à 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marabá/PA. Informação de existência de crédito tributário 
com exigibilidade suspensa em decorrência da adesão do município ao Parcelamento Especial regido 
pela Lei nº 11.196/05, com as alterações advindas da Lei nº 11.960/2009. Parcelamento que se equipara 
ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. 
Ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita 
Federal do Brasil de recurso do Fundo de Participação do Municípios, para sua quitação. Interpretação 
sistemática do art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/09 c/c o inc. I do parágrafo único do art. 160 da Constituição  
Federal. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

970.Processo:1.11.000.000580/2013-29 Voto: 4398/2013 Origem: PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar  a suposta prática do crime resultante  de preconceito 

quanto à procedência nacional (Lei nº 7.716/89, art. 20). Denúncia anônima noticiando postagem em 
rede social de expressões (“vcs não merecem a nossa riqueza”; “tomara que vocês morram de sede, 
sem água”)  endereçadas aos nordestinos.  Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Hipótese  em que não  se  vislumbra  a  prática  de  discriminação,  de  induzimento  ou  de  incitação  ao 
preconceito. Existência de prévia discussão entre particulares, que passou por temas como a distribuição 
dos royalties do petróleo e a violência. Consulta ao perfil do investigado nas redes sociais, em que se  
pode ver foto de cartaz de festa de São João em Caruaru, bem como informações de que o investigado  
teria amigos nordestinos e estudado em colégio do município do agreste pernambucano. Preconceito  
que não deve existir de fato, tendo havido apenas excessos nos comentários. Materialidade delitiva não 
evidenciada. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

971.Processo:1.28.200.000016/2007-12 Voto: 4399/2013 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público – PIC. Suposta prática do crime tipificado no art. 90 da Lei nº 8.666/93. Expediente  

instaurado a partir de cópia de Relatório de Fiscalização produzido pela Controladoria-Geral da União. 
Notícia da existência de diversas irregularidades. Apuração de eventual frustração de certame licitatório 
realizado para fins de implantação de sistema de eletrificação rural no Projeto de Assentamento Cícero 
Anselmo, localizado no município de Lagoa Nova/RN, cujas verbas foram transferidas pelo Governo 
Federal por meio do Contrato de Repasse nº 0125596-33. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,  
inc. IV). Fatos investigados que remontam ao mês de janeiro de 2002. Pena máxima cominada de 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 do ilícito. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). 
Homologação do arquivamento.  Remessa dos autos à 5ª CCR/MPF para análise da matéria afeta às 
suas atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

972.Processo:1.20.002.000185/2012-36 Voto: 4400/2013 Origem: PRM-SINOP/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática dos crimes de fraude à licitação e de responsabilidade de Prefeito 

Municipal  (Lei  nº  8.666/93,  art.  90;  Decreto-Lei  nº  201/67,  art.  1º,  inc.  III).  Indícios  de  fraudes  nos 
procedimentos  licitatórios  realizados pelo  Município  de  Alta  Floresta/MT e de  aplicação  indevida de 
recursos federais repassados pelo Ministério da Saúde através dos Convênios nºs 3.448/01, 2.222/00 e 
1.470/03 visando a melhorias sanitárias,  aquisição de unidade móvel  de saúde e modernização de 
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unidades do SUS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Ilícitos que remontam ao período 
compreendido entre 2002 e 2004. Pena máxima cominada, respectivamente, de 4 (quatro) e 3 (três) 
anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV), já que decorridos mais 
de  8  (oito)  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

973.Processo:1.23.000.000074/2011-57 Voto: 4401/2013 Origem: PRM-REDENÇÃO/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito (Decreto-Lei nº 201/67, art.  

1º,  VII).  Supostas  irregularidades na  prestação de contas  de  recursos  repassados ao município  de 
Bannach/PA pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Não apresentação de documentos referentes à aplicação de recursos federais transferidos 
ao município.  Fato verificado no ano de 1999. Pena máxima em abstrato de 3 (três) anos de detenção. 
Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

974.Processo:1.17.000.000724/2013-23 Voto: 4402/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  autuadas  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  decorrente  da 

apreensão de equipamentos de importação proibida destinadas à exploração de jogos de azar – 48 
máquinas eletrônicas programadas (MEP) do tipo “caça -níqueis” - no município de Vitória/ES. Suposta 
prática de crime de contrabando. CP, art. 334, § 1º, alíneas c e d. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art.  62,  inc.  IV).  Apreensão  das  máquinas  caça-níqueis  realizada  em  17/04/2002.  Pena  máxima 
cominada de 4 (quatro) anos de reclusão. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

975.Processo:1.27.000.000452/2013-15 Voto: 4403/2013 Origem: PR/PI
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  do  titular,  ocorrido  em  04/1994.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos verificados até a competência de 02/1998. 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 15 (quinze) 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

976.Processo:1.15.000.001236/2013-16 Voto: 4591/2013 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,  ocorrido  em  06/2000.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos verificados no período de junho a dezembro de 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

977.Processo:00256/2013 Voto: 4593/2013 Origem: PRM-ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito  Policial.  Crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Realização  de  saques 

indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em  02/2000.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos verificados no período de fevereiro a dezembro de 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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978.Processo:1.20.000.001402/2012-25 Voto: 4404/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  do recebimento de ofício expedido pelo Juízo da 2ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, pelo qual foi encaminhada cópia integral dos autos de ação 
ordinária proposta pela Fundação Universidade de Mato Grosso – FUFMT em face de servidores do seu 
quadro, buscando a restituição de valores pagos a maior no âmbito de reclamatória trabalhista. Suposto 
locupletamento de valores pertencentes ao erário por parte de servidores que, à época da realização do 
saque indevido, já haviam sido citados e integravam o polo passivo de uma ação rescisória. Possível  
crime de estelionato qualificado (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).  
Saque integral da quantia referente ao precatório originado da reclamatória, não obstante a existência de 
decisão proferida no bojo da ação rescisória, reduzindo significativamente o montante devido. Retirada 
ocorrida em janeiro/1997. Eventual uso de expediente fraudulento, indução ou manutenção de terceiro 
em erro para obtenção de vantagem ilícita. 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 16  
(dezesseis)  anos,  contados  da  data  do  saque.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

979.Processo:1.19.000.000521/2013-62 Voto: 4583/2013 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação autuadas a partir de representação formulada por Desembargadora Presidente do 

Tribunal  Regional  do Trabalho da 16ª  Região/MA,  noticiando que a própria  representante e  demais 
serventuários podem estar em “situação de perigo em decorrência da fúria de servidor insatisfeito” com a 
sua exoneração do cargo de Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho de Chapadinha e remoção ex 
officio para a Vara do Trabalho de Pedreiras/MA. Alegação de que o representado passou a demonstrar  
comportamento hostil no ambiente de trabalho, tendo ainda declarado, em requerimento administrativo, a 
existência de “inimizade notória” e de “profundo ódio” em relação à noticiante. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos que não caracterizam a prática de ilícito penal, mas possíveis infrações 
disciplinares que devem ser  melhor  investigadas no âmbito do própria  Corte  Regional.  Carência  de 
indícios razoáveis de conduta típica. Suposto comportamento hostil  não detalhado na representação. 
Possível prática de atos incompatíveis com os deveres atribuídos aos servidores públicos. Exercício do 
direito de petição, buscando corrigir atos administrativos julgados impróprios pelo servidor exonerado e 
removido por ato da noticiante. Representação que não traz elementos indiciários aptos a justificar 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

980.Processo:1.16.000.000401/2013-77 Voto: 4406/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação autuadas a partir de representação formulada por particular, noticiando a possível 

prática do crime de corrupção e/ou prevaricação por parte de integrantes do Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais – CARF. CP, arts. 317 e 319.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 
Atuação ilícita que teria ocorrido nos autos de processo administrativo apreciado pelo CARF, no qual os 
Conselheiros  da  2ª  Câmara/1ª  Turma  Ordinária  entenderam  não  haver  dolo  na  conduta  de 
representantes  de  pessoa  jurídica  consistente  no  envio  ao  fisco  de  DCTF retificadoras  em que foi 
reduzido o valor de tributo devido em função de compensações tributárias rejeitadas pela autoridade 
tributária. Conduta criminosa que estaria provada, segundo o representante, em virtude de um outro 
acórdão, da 3ª Turma Especial, ter decidido exatamente o contrário. Existência de julgamentos díspares 
no âmbito do Colegiado. Circunstância que, por si só, não configura indicativo de que os Conselheiros do 
CARF, ao decidirem não aplicar a multa majorada, tenham agido com interesses espúrios. Inferência que 
não se mostra possível à míngua de outras provas a respeito da prática de ilícito penal ou civil. Redução 
da multa fundada na convicção do julgador. Representação que não traz qualquer elemento indiciário  
apto a justificar 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

981.Processo:1.17.000.000266/2013-22 Voto: 4407/2013 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  expediente  encaminhado  pela  Procuradoria  Regional  do 

Trabalho da 17ª Região/ES, noticiando a suposta prática de crime de sonegação previdenciária. CP, art. 
337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ofício da Delegacia da Receita Federal  
em  Santo  André/SP  (domicílio  fiscal  do  grupo  empresarial  investigado)  informando  não  haver 
procedimento fiscal quanto ao fato objeto da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de 
Vitória/ES. Indícios em fase de análise pela Seção de Programação, Avaliação e Controle da Atividade 
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Fiscal.  Representação fiscal  para fins penais  a  ser  encaminhada ao MPF em caso de constituição 
definitiva  do crédito  tributário.  Crime de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende da constituição 
definitiva do crédito tributário, que somente se dará com a decisão administrativa final. Aplicação do 
Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante da Suprema Corte. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

982.Processo:1.26.000.002385/2011-49 Voto: 4408/2013 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de notícia-crime encaminhada pela Procuradoria 

Regional  do  Trabalho  da  6ª  Região,  dando  conta  da  possível  prática  de  crime  de  sonegação 
previdenciária por parte de representantes legais de empresa do ramo de comércio e prestação de 
serviços em telefonia celular. Indícios de pagamento de salários extrafolha aos seus empregados. CP, 
art.  337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, inc.  IV).  Ofício da Delegacia da Receita 
Federal do Brasil em Fortaleza informando que a ação fiscal referente à empresa investigada encontra-
se ainda em curso.  Representação fiscal  para fins penais  a ser  encaminhada ao Ministério Público 
Federal em caso de confirmação do efetivo dano ao bem jurídico tutelado. Crime de natureza material,  
cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  que  somente  se  dará  com 
decisão final no âmbito administrativo. Aplicação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do Supremo 
Tribunal Federal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

983.Processo:1.00.000.004267/2013-43 Voto: 4409/2013 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 Novo Mundo/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 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

984. Processo :1.12.000.000736/2012-53 Voto: 2854/2013 Origem: PR/AP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação.  Expediente  instaurado  a  partir  de  ofício  do  IBAMA comunicando  possível 

ocorrência de crime ambiental em virtude de o investigado não atualizar o endereço de seu criadouro no 
prazo estabelecido (art. 77 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 
previstos  na  Lei  nº  9.605/98.  Inexistência  de  elementos  no  sentido  de  que  a  obrigação  omitida 
caracterizou  relevante  interesse  ambiental,  nos  termos  do  art.  68  da  Lei  nº  9.605/98.  Não  houve 
apresentação de informações falsas ao órgão ambiental.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

985.Processo:1.35.000.000752/2013-22 Voto: 4536/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Procedimento instaurado para apurar suposto crime de estelionato (art. 171) em 

detrimento  de  particular.  Revisão  de  arquivamento  (LC n.  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  encaminhada 
anteriormente  ao  Ministério  Público  Estadual.  Desnecessidade  de  manutenção  do  presente 
procedimento a fim de evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

986.Processo:1.30.017.000485/2012-18 Voto: 4538/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Procedimento instaurado para apurar suposto crime de estupro de vulnerável (art. 

193



217-A do CP). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Noticia encaminhada anteriormente ao 
Ministério Público Estadual. Desnecessidade de manutenção do presente procedimento a fim de evitar 
duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

987.Processo:0290/2011 Voto: 4596/2013 Origem: PRM - ALTAMIRA/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Representação. Possível crime de calúnia (CP, art. 138). Chefe da FUNAI teria  

imputado a prática do crime de furto a indígena. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).  
Diligências.  As  duas testemunhas  que  presenciaram o  fato  foram uníssonas  em afastar  a  conduta 
imputada ao investigado.  Ausência de indícios suficientes da ocorrência  de crime.  Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

988.Processo:1.13.000.000977/2013-46 Voto: 4624/2013 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Representação de atual prefeita municipal requerendo a investigação de todos os 

convênios federais firmados anteriormente pelo ex-gestor. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
inc. IV). Não é possível a instauração de procedimento criminal se não houver ao menos a indicação de 
alguma  irregularidade  concreta  a  ser  investigada.  Ausência  de  informações  mínimas  acerca  da 
existência de ilícito penal ou civil, que permitam o prosseguimento da investigação. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

989.Processo:1.20.000.000061/2013-51 Voto: 4541/2013 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  informação.  Supostas  irregularidades  na  aplicação  de  recursos  públicos  em  convênio 

celebrado entre o INCRA e assentado destinados à realização de obras de reforma de casa. Revisão de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  realizadas.  Informações  prestadas  pelo 
Superintendente Regional do Incra no sentido de que os materiais encontravam-se no local,  mas ali  
havia outra família instalada. Ausência de indícios concretos de desvio de verbas públicas federais ou 
mesmo  de  sua  aplicação  irregular.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

990.Processo:1.23.000.001822/2009-02 Voto: 4543/2013 Origem: PR/PA
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 04/2003 até 10/2004.  
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências realizadas pela Previdência Social.  
Localização e oitiva das filhas da segurada, que não souberam informar quem teria feito os saques.  
Procurador não cadastrado no INSS. Inexistência de indícios que permitam apontar quem se beneficiou 
dos pagamentos irregulares. A instituição bancária em que os saques foram realizados informou que não 
dispõe de imagens da época do evento. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

991.Processo:1.16.000.000451/2013-54 Voto: 4610/2013 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  saques  fraudulentos  do  benefício  de  Seguro  Desemprego  de  particular.  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.  Inviabilidade  de  realização  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

992.Processo: IPL Nº 00190/2011 Voto: 4545/2013 Origem: PRM - UBERABA/MG
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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. Folha de cheque 
mantida em papel até sua liquidação final. Inviabilidade de realização 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

993.Processo:1.23.000.000434/2013-82 Voto: 4618/2013 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível  crime de invasão de dispositivo informático (art.  154-A do CP).  Sítio 

eletrônico da internet estaria divulgando programas hackers. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, IV). Diligências. Em consulta ao sítio eletrônico indicado na representação, certificou-se que se trata 
de uma comunidade de jogos de computador sem qualquer indício da possível divulgação de programas 
hackers. Ausência de materialidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

994.Processo:1.28.100.000078/2013-92 Voto: 2878/2013 Origem: PRM - MOSSORÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental. Notícia encaminhada pelo IBAMA informa que empresa 

teria deixado de apresentar os relatórios de suas atividades. Revisão de arquivamento (LC 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.  Inexistência  de  elementos  no  sentido  de  que  a  obrigação  omitida 
caracterizou relevante interesse ambiental, nos termos do art. 68 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

995.Processo:1.13.001.000089/2010-71 Voto: 4547/2013 Origem: PRM – TABATINGA/AM
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo. Possíveis crimes de responsabilidade praticado por ex-prefeito (DL 201/67, 

art. 1º, incisos VII). Termo final do prazo para prestação de contas ocorreu em 05/04/2004. 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. Revisão e homologação do arquivamento 
quanto à matéria criminal (LC 75/93, art. 62, IV). 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

996. Processo:1.15.003.000223/2012-19 Voto: 4548/2013 Origem: PRM – CRATÉUS/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). A gestão do investigado encerrou-se no ano 2003. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

997. Processo:1.15.000.001214/2013-48 Voto: 4620/2013 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 01/1996 até 06/1996. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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998. Processo:1.30.001.001513/2013-66 Voto: 4549/2013 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. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
inc. IV). Fatos verificados no período de 02 /1995 até 03/2001. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

999. Processo:1.00.000.004279/2013-78 Voto: 4551/2013 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 Novo Mundo/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 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1000.Processo:1.33.000.001735/2013-87 Voto: 5097/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação.  Expediente  instaurado a partir  de documentação encaminhada pelo  Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, noticiando a ancoragem de embarcação 
nas águas da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, Unidade de Conservação Federal de Proteção 
Integral,  situada  entre  os  municípios  de  Bombinhas,  Florianópolis  e  Governador  Celso  Ramos/SC. 
Abordagem  e  apreensão  de  embarcação  fundeada  a  oeste  da  Ilha  de  Galé,  na  referida  unidade. 
Autuação do infrator como incurso no art. 90 do Decreto nº 6.514/2008, no art. 1º da Portaria IBAMA nº  
81-N/2004 e no art. 28 da Lei nº 9.985/2000. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Expedição de ofício ao ICMBio, requisitando esclarecimentos acerca de provas acerca de eventuais 
danos decorrentes da ancoragem. Remessa de cópia integral do procedimento fiscalizatório, em que se 
afirma categoricamente que não existem provas materiais de danos específicos causados à reserva 
biológica. Caso em que não houve a ocorrência de prejuízo ao ecossistema, relacionado com a prática 
(fundeio) noticiada. Infração de natureza administrativa. Ausência de justa causa para 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1001.Processo:1.27.001.000122/2011-58 Voto: 4804/2013 Origem: PRM-PICOS/PI
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal (PIC). Expediente autuado para apurar a suposta prática de crime 

de apropriação indébita previdenciária e/ou sonegação previdenciária. CP, arts. 168-A, § 1º, inc. I, e 
337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação formulada por servidora do 
município de Bocaina/PI, noticiando que teve o seu pedido de aposentadoria indeferido ao fundamento 
de que não foi efetuado pelo município o recolhimento das contribuições previdenciárias no período de 
abril/1983  a  dezembro/2004.  Fato  objeto  de  apuração  no  Inquérito  Policial  nº  0101/2013-4. 
Desnecessidade de manutenção do presente procedimento administrativo a fim de evitar duplicidade de 
investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1002.Processo:1.22.005.000048/2013-88 Voto: 4900/2013 Origem: PRM-MONTES CLAROS/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de Representação Fiscal  para Fins Penais  por  crime de 

contrabando de cigarros.  Apreensão de  10.572  maços  de  cigarros.  CP,  art.  334,  §  1º,  alínea  “b”. 
Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação de que o fato  descrito  neste 
expediente administrativo constitui objeto de apuração do Inquérito Policial nº 005/2012-DPF/MOC/MG. 
Desnecessidade  de  manutenção  do  presente  procedimento  a  fim  de  evitar  duplicidade  de 
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investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1003.Processo:1.36.001.000004/2013-01 Voto: 5093/2013 Origem: PRM-ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente autuado para apurar a notícia de supostas irregularidades em pedido 

de concessão de benefício previdenciário. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, inc. IV). Fato objeto das Peças de Informação nº 1.36.001.000062/2013-26. Não apresentação de 
documentos obrigatórios para a concessão de aposentadoria por idade. Arquivamento promovido com 
base na ausência de indícios de ato criminoso. Materialidade delitiva não evidenciada. Duplicidade de 
investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1004.Processo:1.30.001.003006/2013-67 Voto: 4805/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de expediente da Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro, comunicando a prisão em flagrante de cidadão colombiano, ocorrida 
em  1º/06/2013,  pela  prática  do  crime  de  uso  de  documento  falso.  CP,  art.  304.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que a comunicação foi encaminhada à Justiça 
Federal, sendo autuada e distribuída ao Juízo da 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Prisão em 
flagrante  convertida  em  preventiva,  na  forma  do  art.  310,  inc.  II,  do  CPP.  Desnecessidade  de 
manutenção do presente procedimento a fim de evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1005.Processo:1.28.200.000043/2009-49 Voto: 4806/2013 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público – ICP. Expediente instaurado com vistas a apurar possíveis irregularidades na 

aplicação de verbas públicas federais por parte do ex-Prefeito Municipal de Jardim de Piranhas/RN, 
relativas  a  contrato  de  repasse  que  tem  por  objeto  a  construção  de  uma  praça.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, inc. IV). Informações constantes de ofício da Caixa Econômica 
Federal dando conta de que a obra foi executada e atende às finalidades a que se destinava. Ausência 
de indícios de desvio de recursos públicos ou mesmo de sua aplicação irregular. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1006.Processo:1.26.000.001687/2011-08 Voto: 5102/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal (PIC) instaurado para apurar a suposta prática de crime previsto 

no art. 90 da Lei nº 8.666/93. Investigados que, no exercício dos cargos de Secretário e Secretário 
Adjunto, teriam “autorizado licitação e posterior execução do projeto de construção da Ponte Newton 
Navarro, objeto do Contrato de Repasse nº 0201.610-25, firmado entre o Estado do Rio Grande do 
Norte e o Ministério do Turismo, contendo irregularidades,  as quais deram causa a aditamento do 
referido contrato acima do limite legal, com prejuízo ao erário federal”. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93,  art.  62,  IV).  Apuração  dos  fatos  nos  autos  do  Inquérito  Policial  nº  2008.84.00.001580-6. 
Promoção  de  arquivamento  acolhida  pelo  TRF  da  5ª  Região,  com  base  na  ausência  de  dolo. 
Acréscimos no valor da obra em face da necessidade de adequação/modificação do projeto básico, 
decorrente de exigências supervenientes da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) e 
da Capitania dos Portos. Elementos de prova que não evidenciaram a ocorrência de fraude no certame 
licitatório  e/ou  favorecimento de determinada empresa.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1007.Processo:1.28.200.000013/2012-38 Voto: 4894/2013 Origem: PRM-
CAICÓ/RN

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público – ICP. Expediente instaurado com vistas a apurar possíveis irregularidades na 

execução da obra de reforma do Centro Cultural do município de Florânia/RN, objeto de contrato de 
repasse  celebrado  entre  a  referida  unidade federativa  e  a  União,  por  intermédio  do  Ministério  do 
Turismo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de fraude em procedimento  
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licitatório (carta convite) para realização da obra. Fato não confirmado pelas investigações. Juntada de 
documentos e oitivas, que não apontam para a existência da irregularidade que ensejou a instauração 
do procedimento. Informações constantes de ofício da Caixa Econômica Federal dando conta de que o 
objeto  do  contrato  de  repasse  foi  concluído,  bem como a prestação de  contas  aprovada pela  referida  
instituição em 01/09/2011 e junto ao SIAFI aos 30/09/2011. Ausência de indícios de desvio de recursos 
públicos ou mesmo de sua aplicação irregular.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1008.Processo:1.30.001.002348/2013-60 Voto: 4807/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação apócrifa, descrevendo o fato do noticiante 

ter comparecido à Polícia Federal com o intuito de comunicar a ocorrência de crime de sonegação 
fiscal por parte de empresa situada no bairro de Cascadura/RJ. Relato de que, após realizar a denúncia 
na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, dois policiais teriam comparecido ao local e, mesmo 
após constatar a veracidade das informações, aceito suborno para não investigar a situação irregular da 
empresa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Representação anônima que não trouxe 
aos autos elementos mínimos necessários para dar ensejo a uma investigação criminal. Insuficiente 
narrativa dos fatos. Informações vagas e genéricas. Carência de dados concretos acerca de eventual 
infração penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1009.Processo:1.24.000.002150/2012-11 Voto: 4808/2013 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar a prática do crime de corrupção eleitoral. Suspeita de 

compra de votos por parte do então Prefeito do Município de Lucena/PB (CE, art. 299).  Revisão de 
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Carência  de  dados  concretos  acerca  de  eventual 
materialidade delitiva. Delação anônima. Inviabilidade de diligências em virtude do transcurso de lapso 
temporal considerável. Ausência de elementos que permitam o prosseguimento de uma investigação 
“responsável e útil”. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1010.Processo:1.30.002.000237/2012-28 Voto: 4809/2013 Origem: PRM-CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação apócrifa formulada por meio do “Serviço de 

Denúncia  na  internet”  da  PRM –  Campos  dos  Goytacazes/RJ,  noticiando  que  empresa  do  ramo 
imobiliário, com sede naquele município, sonega imposto de renda, INSS, FGTS e ISS.  Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Representação anônima que não trouxe aos autos elementos 
mínimos necessários para dar  ensejo a uma investigação criminal  “responsável  e útil”.  Insuficiente 
narrativa dos fatos.  Informações vagas e genéricas a respeito do suposto esquema de sonegação 
fiscal. Carência de dados concretos acerca de eventual infração penal. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1011. Processo:1.30.001.002653/2013-51 Voto: 4810/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de representação enviada ao “Serviço Fale Conosco” da 

PR/RJ. Notícia de que existiriam sítios eletrônicos que disponibilizariam material contendo imagens de 
pedofilia.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de informações mínimas 
acerca  da  existência  de  ilícito  penal,  que  permitam  o  prosseguimento  da  investigação. 
Encaminhamento de uma relação de páginas eletrônicas consistente em “lista  padrão de internet”. 
Indicação genérica de  sites.  Insuficiente narrativa dos fatos, que sequer menciona quem seriam as 
possíveis vítimas. Carência de dados concretos sobre a eventual prática de pedofilia. Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1012.Processo:1.34.017.000015/2013-88 Voto: 4811/2013 Origem: PRM-ARARAQUARA/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339). Oferecimento de queixa 

crime pelo representante antes de eventual promoção de arquivamento ou oferta de denúncia por parte 
do Ministério Público Federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que a 

198



questão posta nos autos foi judicializada. Queixa crime ofertada perante o Juízo da 2ª Vara Federal da 
Subseção  Judiciária  de  Araraquara/SP,  que  rejeitou  a  peça  acusatória.  Pendência  de  recurso  em 
sentido estrito. Exaurimento do objeto do presente expediente. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1013.Processo:1.33.000.001473/2013-51 Voto: 5098/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Devedor que, nos autos de 

execução decorrente de reclamatória trabalhista, após a penhora de dois veículos de sua propriedade, 
foi nomeado como depositário. Despacho judicial determinando que o réu indicasse a localização dos 
bens.  Fluência  do prazo sem a informação do paradeiro  dos  veículos penhorados.  Declaração  de 
depositário infiel e remessa dos documentos ao MPF para adoção das providências cabíveis. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato que configura mero ilícito civil. Inadmissibilidade de 
constrição de liberdade do depositário infiel. Enunciado nº 25 da Súmula Vinculante do STF: “É ilícita a 
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito”. Caso em que, havendo 
previsão de medida civil coercitiva para o caso de descumprimento do encargo (CPC, art. 150), afasta-
se a tipicidade do crime de desobediência. Precedente do STJ (REsp nº 1.280.328/DF, Min. Marco 
Aurélio Bellizze, DJe: 04/09/2012). Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1014.Processo:1.17.002.000114/2012-29 Voto: 5100/2013 Origem: PRM-COLATINA/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Expediente instaurado a partir de ofício do Juízo da Vara do Trabalho de Nova 

Venécia/ES, comunicando a suposta prática do crime de desobediência (CP, art.  330).  Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Envio de uma cópia digitalizada dos autos de Execução de 
Termo de Ajuste de Conduta (obrigação de não contratar/nomear servidores para cargos efetivos sem a 
realização de concurso público, com previsão de multa). Ordem judicial de entrega de documentos.  
Ciência  pessoal  e  inequívoca  do  Prefeito  Municipal  não  evidenciada.  Intimação  feita  por  meio  de 
publicação na imprensa oficial. Determinação que não previu expressamente que seu descumprimento 
eventual configuraria crime de desobediência. Menção à advertência de busca e apreensão no caso de 
não apresentação das peças requisitadas. Notícia de entrega dos documentos pelo município. Ação 
executiva  enviada  ao  Ministério  Público  do  Trabalho  para  manifestação.  Conduta  omissiva  não 
caracterizada. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1015.Processo:1.23.002.000197/2013-30 Voto: 4812/2013 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara do Trabalho 

de Itaituba/PA, relatando a suposta ocorrência dos crimes de difamação e de desacato, praticados por 
advogada contra a Chefe da Agência Regional do Trabalho e Emprego daquela localidade. CP, art. 139 
c/c art. 141, II e 331. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de dolo por parte 
da investigada. Elemento subjetivo específico, consistente na intenção de ofender, macular a honra, 
atribuindo à vítima um fato desairoso, não evidenciado pela narrativa dos autos. Ausência de vontade 
consciente de praticar a ação ou proferir a palavra injuriosa com o propósito de ofender ou desrespeitar 
a  servidora  pública  federal.  Expressões  resultantes  de  desabafo  ou  indignação  momentânea. 
Atipicidade da conduta. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1016.Processo:1.30.001.002585/2013-21 Voto: 4813/2013 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 do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV).  Caso em que praticamente 90% do valor sacado, relativo à competência julho/2001, eram 
realmente devidos, pois o óbito ocorreu em 26/07/2001, quase no final do referido período aquisitivo.  
Notoriedade de que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com o funeral, 
bem como a quitação de dívidas,  por  mínimas que sejam,  deixadas pelo  de cujus,  especialmente 
quando de origem simples. Apuração de pagamento indevido de 3 (três) parcelas do benefício após a 
morte do segurado, relativas aos meses de agosto a outubro/2001, no valor de R$ 1.228,65. Ausência 
de  significativa  lesão  aos  bens  jurídicos  tutelados  pela  norma  repressiva.  Eventual 
desproporcionalidade  e  consequente  injustiça  na  aplicação  de  qualquer  reprimenda  à  conduta 
investigada,  que  não  apresenta  indícios  claros  de  dolo  configurador  de  estelionato  qualificado. 

199



Homologação de arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 

Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1017.Processo:1.21.002.000075/2013-18 Voto: 5094/2013 Origem: PRM-TRÊS LAGOAS/MS
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). Realização de diligências pela autarquia previdenciária com vistas à obtenção de elementos mínimos 
aptos a revelar a autoria do delito. Procurador legal e/ou parentes do beneficiário não localizados. Caso em 
que não se logrou êxito em identificar o responsável pelos saques efetuados no período de 01/06/2003 a 
30/06/2005. Fatos ocorridos há mais de 8 (oito) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1018.Processo:00184/2013 Voto: 4814/2013 Origem: PRM-ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Policial. 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 nº 75/93, art.  62, inc. IV). 
Inexistência de indícios que permitam apontar quem se beneficiou dos pagamentos irregulares. Realização 
de diligências pela autarquia previdenciária e pela Polícia Federal  com vistas à obtenção de elementos 
mínimos aptos a revelar a autoria do delito. Procurador legal e/ou parentes da beneficiária não localizados.  
Caso em que não se logrou êxito  em identificar  o  responsável  pelos saques efetuados no período de 
10/2005 a 03/2006.  Fatos ocorridos  há  mais  de  7  (sete)  anos.  Inviabilidade  de  novas  diligências para 
colheita 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1019.Processo:1.28.000.001155/2012-79 Voto: 4816/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  de  denúncia  anônima,  visando  a  apurar  possíveis 

irregularidades na aplicação de verbas públicas federais repassadas à Prefeitura Municipal de Lagoa 
D'anta/RN pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Notícia de que 
o  ano  letivo  de  2011,  naquele  município,  teria  iniciado  no  mês  de  março,  não  havendo,  contudo, 
informações  acerca  da  devolução  de  recursos  federais  quanto  aos  meses  de  janeiro  e  fevereiro 
daquele ano. Não comprovação das irregularidades inicialmente apontadas. Inocorrência de liberação 
de recursos do FNDE e do PNAE no período investigado. Repasses à municipalidade a partir do mês 
de março. Ausência de indícios de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1020.Processo:00188/2012 Voto: 4815/2013 Origem: PRM-ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Policial.  Expediente instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Araguaína/TO a partir de 

ofício enviado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em virtude da suposta prática do crime de 
furto qualificado na agência dos Correios em Nazaré/TO. CP, art. 155, § 4º, inc. I. Revisão de arquivamento  
(LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  realizadas  pela  autoridade  policial.  Juntada  de  processo 
administrativo instaurado pela ECT, com descrição do fato e a confirmação de que não houve captura de 
imagens do ocorrido, pois as câmeras do estabelecimento eram falsas. Autoria delitiva não esclarecida 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1021.Processo:1.16.000.001390/2013-42 Voto: 4817/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de comunicação feita pela Polícia Civil do Distrito Federal 

acerca da prática do crime de moeda falsa (CP, art. 289, § 1º). Apreensão de uma cédula falsa de R$ 
50,00 (cinquenta reais), supostamente retirada de um terminal de autoatendimento bancário. Revisão 
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Fato noticiado por pessoa que teria recebido uma nota 
contrafeita quando da realização de um saque em terminal de autoatendimento bancário, situado em 
uma agência da Caixa Econômica Federal. Impossibilidade de identificar e localizar o responsável pela 
prática  criminosa.  Inexistência  de  elementos  que  permitam  aferir  eventual  dolo  da  noticiante,  que 
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utilizou a cédula aparentemente falsa em uma loja de conveniência, bem como esclarecer a autoria 
delitiva. Falta de justa causa para prosseguir na persecução penal. Necessidade de comunicação do 
fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil 
(MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1022.Processo:1.14.012.000008/2012-38 Voto: 4818/2013 Origem: PRM-IRECÊ/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação.  Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, 

VII). Ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos da contrapartida proporcional  relativa a 
convênio  firmado  entre  o  Ministério  do  Planejamento  e  Orçamento/MPO  e  a  Prefeitura  Municipal  de 
Utinga/BA, que tinha por objeto a reconstrução e a recuperação de 83 casas. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Não apresentação de documentos referentes à aplicação de recursos públicos 
federais transferidos ao município. Vigência do instrumento prevista para o período de 10/1997 a 06/1998.  
Pena máxima abstratamente cominada de 3 (três) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva (CP, 
art. 109, IV). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1023.Processo:1.15.000.001313/2013-20 Voto: 4819/2013 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  do titular,  ocorrido em março/1998.  Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos verificados no período de março a abril/1998. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1024.Processo:1.29.010.000065/2012-12 Voto: 4820/2013 Origem: PRM-SANTO ÂNGELO/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  (PIC).  Expediente  instaurado,  de  início,  como  Procedimento 

Administrativo  Criminal,  a  partir  do  envio,  pelo  Juízo  da  Vara  Criminal  da  Comarca  de  São  Luiz 
Gonzaga/RS, de cópia integral de ação penal, com a finalidade de apurar eventual crime de sonegação 
fiscal. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Feito convertido  
em PIC. Sucessivas prorrogações por 90 (noventa) dias. Informação da Receita Federal de que parte 
do débito foi impugnada e parte parcelada. Impossibilidade de conversão dos autos em Procedimento 
Administrativo de Acompanhamento. Caso em que, uma vez constituído definitivamente parte do crédito 
atualmente impugnado e/ou descumprido o parcelamento da outra, caberá à Delegacia da Receita Federal 
em Santo Ângelo/RS encaminhar ao Ministério Público Federal a correspondente Representação Fiscal para 
Fins Penais. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1025.Processo:1.35.000.000896/2013-89 Voto: 5017/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Supostos crime de estelionato em detrimento do INSS (art. 171, §3, do CP). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações contidas nos autos revelam que já foi 
requisita a instauração do correlato Inquérito Policial, por meio do ofício GAB/PRR/GGM nº 440/13, de 
13/06/13. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1026.Processo:1.35.000.000900/2013-17 Voto: 5018/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Supostos crime de estelionato em detrimento do INSS (art. 171, §3, do CP). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações contidas nos autos revelam que já foi 
requisita a instauração do correlato Inquérito Policial, por meio do ofício GAB/PRR/GGM nº 443/13, de 
13/06/13. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1027.Processo:1.29.020.000007/2011-81 Voto: 4951/2013 Origem: PRM – CACHOEIRA DO SUL/RS
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Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Não aprovação de prestação de contas. Revisão de arquivamento (LC 

nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que já foi oferecida denúncia em face do ex-gestor municipal, cujo  
processo segue em trâmite  na  Subseção Judiciária  Federal  em Cachoeira  do  Sul,  sob o nº  5001310-
67.2012.404.7119/RS. Desnecessidade de manutenção do presente procedimento administrativo a fim de 
evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1028.Processo:1.00.000.001003/2013-38 Voto: 4999/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Possível crime de condição análoga à de escravo (art. 149 do CP). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação de que os fatos já estão sendo apurados no IPL 
00229/2012.  autuado  em  15/10/2012.  Desnecessidade  de  manutenção  do  presente  procedimento 
administrativo a fim de evitar duplicidade de investigações. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1029.Processo:1.33.000.002881/2012-49 Voto: 5043/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Comunicação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) relatando 

ter  sido  detectado,  por  meio  do  aparelho  de  Raio-X,  uma  “encomenda  postal  contendo  ossada 
humana”. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Constatação de que no 
interior do pacote continha os restos morais da mãe das investigadas.  Comprovação, por meio de 
documentos, que havia autorização da Prefeitura municipal para fazer a exumação e trasladação do 
cadáver.  Ausência  de  dolo.  Falta  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1030.Processo:1.30.001.005767/2011-91 Voto: 4952/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Representação formulada por Procurador do Trabalho em face de Auditor Fiscal 

do Trabalho, relatando que o representado teria feito considerações inverídicas em Sindicância na qual 
procedeu  análise  técnica.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligência.  O 
representado compareceu regularmente à sede das pessoas jurídicas fiscalizadas e relatou aquilo que 
presenciou, não tendo, portanto, descumprido as requisições ministeriais. Constatação de não houve 
falta funcional por parte do Auditor Fiscal do Trabalho. Ausência de elementos que permitam identificar 
a prática de ilícito penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1031.Processo:1.30.017.000394/2013-55 Voto: 4953/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação apócrifa, descrevendo possível prática do 

crime  de  racismo  em  sítio  da  internet.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A 
representação se resumiu a indicar o endereço eletrônico da página, a qual não pode ser visualizada. 
Insuficiente  narrativa  dos  fatos.  Carência  de  dados  concretos  acerca  de  eventual  infração  penal. 
Precariedade da notícia-crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1032.Processo:1.01.004.000053/2013-21 Voto: 4955/2013 Origem: PRR - 1ª
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação. Representação  de  sindicato  de  servidores  requerendo  a  instauração  de 

procedimento investigatório criminal para apurar possíveis crimes praticados pelo ex-gestor municipal. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Não é possível a instauração de procedimento 
criminal se não houver ao menos a indicação de alguma irregularidade concreta a ser investigada. O 
sindicato limitou-se a notícias genéricas, mencionando “haver indícios”, sem dizer quais. Ausência de 
informações mínimas acerca da existência de ilícito penal ou civil, que permitam o prosseguimento da 
investigação. Precariedade da notícia-crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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1033.Processo:1.11.000.000436/2012-10 Voto: 5002/2013 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação. Representação  on-line  noticiando  possível  prevaricação  (art.  319  do  CP)  e/ou 

negligência  por parte de Secretário do Departamento Nacional  de Infraestrutura e Transportes regional. 
Segundo a denúncia, o representado não teria tomado providências capazes de reduzir o elevado número 
de acidentes com vítimas fatais em trecho rodoviário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 
Diligências. Ofício remetido ao representado. Resposta demonstrando que já foram implantadas medidas 
para melhorar o fluxo e a segurança do tráfego. Ademais, o representante não indicou especificamente quais  
seriam as irregularidades. Ausência de informações mínimas acerca da existência de ilícito penal ou civil,  
que permitam o prosseguimento da investigação. Homologação do arquivamento.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do arquivamento. Vencida a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge. Participou da votação Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1034.Processo:1.30.004.000078/2013-22 Voto: 4956/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento administrativo. Apuração da prática, em tese, de crime de denunciação caluniosa (CP, 

art. 339), por suposta acusação de crime de captação ilícita de sufrágio e conduta vedada por agente 
público. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). A absolvição quanto ao crime eleitoral deu-
se por insuficiência de provas e não por inocorrência do fato criminoso. Não caracterização. Ausência 
de elementos necessários à configuração do tipo penal. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1035.Processo:1.33.000.001303/2013-76 Voto: 5003/2013 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Secretário de Saúde Estadual 

teria descumprido determinação judicial, consistente na realização de procedimento cirúrgico à parte 
autora,  lançada  em  Decisão  judicial  proferida  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  Federal  de  Florianópolis/SC. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Informação de que a cirurgia foi 
realizada regularmente, com um pequeno atraso. Demora justificada por problemas na aquisição dos 
materiais necessários. Conduta omissiva não caracterizada. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1036.Processo:1.14.000.002776/2012-65 Voto: 4957/2013 Origem: PRR 1ª
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Secretário de Saúde Estadual 

teria descumprido determinação judicial,  consistente na obrigação de dar/fornecer medicamentos à 
parte autora, lançada em Decisão de antecipação de tutela proferida pelo Juízo da 21ª Vara do Juizado 
Federal  da  Seção  Judiciária  da  Bahia.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  
Diligências.  Não houve intimação pessoal,  conforme determinado no despacho. Ademais,  sentença 
posterior revogou a Decisão liminar que garantia o fornecimento dos medicamentos. Conduta omissiva 
não caracterizada. Falta 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1037.Processo:1.16.000.001323/2013-28 Voto: 4958/2013 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  informação.  Suposto  crime  de  fraude  processual  (art.  347  do  CP).  Documentos  de 

procedimento administrativo oriundo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia estariam sem a 
devida  assinatura  dos  responsáveis.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Diligências.  Procedimento  ainda  em  trâmite  perante  o  citado  órgão.  Mero  inconformismo  do 
representante. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1038.Processo:1.30.001.002816/2013-04 Voto: 4960/2013 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. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, inc. IV). Fatos verificados no período de 06/1994 até 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 (doze) anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, 
inc. IV). Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1039.Processo:1.15.000.001215/2013-92 Voto: 4961/2013 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 01/2000 até 12/2000. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1040.Processo:1.15.000.001230/2013-31 Voto: 4962/2013 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 do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, inc. IV). Fatos verificados no período de 04/1996 até 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1041.Processo:1.28.000.000813/2013-96 Voto: 5182/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação.  Acompanhamento  da aplicação de  recursos  públicos  federais  repassados a 

município pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome, por meio de convênio, para o 
Programa de Apoio a Criança Carente em Creche.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Diligências.  Não configuração  de  malversação  do  dinheiro  público.  Prestação de contas  aprovada. 
Ausência de indícios da prática de crimes. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
1042.Processo:1.31.001.000050/2011-16 Voto: 4474/2013 Origem: PRM-JI-

PARANÁ/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Controle externo da atividade policial. Expediente instaurado para 

apurar a suposta prática do crime de abuso de autoridade, atribuída a Policial  Rodoviário Federal. 
Representação formulada por servidor da FUNAI que, após missão em terras indígenas, retornando 
para a cidade de Cuiabá/MT, foi abordado por policiais rodoviários que localizaram na bagagem do 
noticiante um revólver calibre 38, desmuniciado e desmontado, sem documento legal para transporte. 
Alegação de que o representante foi injustamente humilhado, agredido e algemado por um policial 
rodoviário federal e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia Federal para instauração de IPL, 
onde permaneceu preso até ordem de soltura expedida pelo Judiciário. Revisão de arquivamento (LC 
nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Instauração  de  procedimento  administrativo  disciplinar  no  âmbito  da 
Corregedoria e da Comissão Regional de Ética (1º Distrito Regional/DF) da Polícia Rodoviária Federal. 
Análise acurada do contexto probatório ante a circunstância de flagrância. Conclusão no sentido da 
inexistência de elementos indicativos seguros de eventual ofensa aos direitos do noticiante. Atuação do 
policial  rodoviário  federal  no  estrito  cumprimento  do  dever  legal  (interesse  da  defesa  social),  não 
restando evidenciada a prática do crime de abuso de autoridade, com propósito de capricho, vingança 
ou perseguição.  Ausência de conduta que tenha extravasado, no caso,  o procedimento comum de 
abordagem em situação de flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Veracidade das afirmações 
ofensivas descritas pelo representante não demonstrada nos autos. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1043.Processo:1.26.000.000477/2013-56 Voto: 4475/2013 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 
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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 2ª Vara Criminal da Comarca de Goiana/PE. Expedição de ofício ao referido Juízo de Direito 
solicitando  a  abertura  de  vista  ao  membro  do  Ministério  Público  Estadual  que  atua  no  caso  para 
avaliação dos possíveis requerimentos a serem formulados no tocante à alienação/restituição do bem. 
Cumprimento  da  finalidade  que  motivou  a  instauração  do  presente  feito.  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 – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1044.Processo:1.26.000.000580/2013-04 Voto: 4476/2013 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 criminal  que tramita 
perante o Juízo da 1ª Vara de Entorpecentes da Comarca de Recife/PE. Expedição de ofício ao referido 
Juízo de Direito solicitando a abertura de vista ao membro do Ministério Público Estadual que atua no 
caso para avaliação dos possíveis requerimentos a serem formulados no tocante à alienação/restituição 
do bem. Notícia de que a destinação do veículo foi definida na sentença condenatória, aguardando-se o 
seu trânsito em julgado para efetivação da medida de perda do bem em favor da União. Cumprimento 
da  finalidade  que  motivou  a  instauração  do  presente  feito.  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 – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1045.Processo:1.26.000.001427/2012-13 Voto: 4516/2013 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 criminal que tramita 
perante o Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. Expedição de ofício ao referido 
Juízo solicitando a abertura de vista ao procurador natural do caso para que fosse logo determinada a 
perda definitiva do veículo em favor da União ou a devolução do bem apreendido. Requerimento de 
alienação  antecipada  para  que  sejam  evitados  maiores  prejuízos.  Cumprimento  da  finalidade  que 
motivou a instauração do feito. 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 – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1046.Processo:1.30.012.001162/2010-11 Voto: 4515/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo. Controle externo da atividade policial. Possível crime de prevaricação (CP, 

art. 319). Notícia de que Delegado da Polícia Federal teria, no curso de operação policial, promovido a 
apreensão de diversos produtos no Camelódromo da Rua Uruguaiana, no Rio de Janeiro, sem lhes dar 
destinação  legal  nem instaurar  o  devido  inquérito  policial  para  apuração  da  ocorrência,  ficando  o 
material arrecadado esquecido por vários anos no cartório da Delegacia de Repressão a Crimes contra 
o Patrimônio da Superintendência Regional da Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
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62, inc. IV).  Fato ocorrido em abril/2005. Pena máxima abstratamente cominada de 1 (um) ano de 
detenção.  Lapso prescricional de 4 (quatro) anos.  Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, inc. 
IV).  Extinção da punibilidade.  Homologação do arquivamento. Remessa dos autos à 5ª  CCR para 
análise da matéria afeta às suas atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1047.Processo:1.35.000.000643/2013-13 Voto: 4639/2013 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Comunicação de prisão em flagrante. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  

62, IV). Matéria já submetida à Justiça Federal. Inquérito policial nº 150/13-SR/DPF-SE em trâmite. 
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 e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1048.Processo:1.26.000.000456/2013-31 Voto: 4821/2013 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 dois veículos, vinculados à ação penal que tramita perante 
o Juízo da 2ª Vara de Entorpecentes da Comarca de Recife/PE. Expedição de ofício ao referido Juízo 
solicitando  a  abertura  de  vista  ao  membro  do  Ministério  Público  Estadual  que  atua  no  caso  para 
avaliação dos possíveis requerimentos a serem formulados no tocante à alienação/restituição do bem. 
Informações não obtidas. Envio de ofícios ao magistrado processante, ao Corregedor-Geral da Justiça 
de  Pernambuco  e  ao  Promotor  de  Justiça,  reiterando  que  os  veículos  à  disposição  da  Vara 
permanecem em condições absolutamente inadequadas. Cumprimento da finalidade que motivou a 
instauração do presente feito. 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 – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1049.Processo:1.26.000.000510/2013-48 Voto: 4822/2013 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 dois veículos, vinculados à ação penal que tramita perante 
o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE. Expedição de ofício ao 
referido Juízo solicitando a abertura de vista ao membro do Ministério Público Estadual que atua no 
caso para avaliação dos possíveis requerimentos a serem formulados no tocante à alienação/restituição 
do bem. Informações não obtidas. Envio de ofícios ao magistrado processante, ao Corregedor-Geral da 
Justiça de Pernambuco e ao Promotor de Justiça, reiterando que os veículos à disposição da Vara 
permanecem  em  condições  absolutamente  inadequadas.  Cumprimento  da  finalidade  que  motivou  a 
instauração do presente feito. 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 – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1050.Processo:1.36.000.000236/2013-61 Voto: 4898/2013 Origem: PR/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público – ICP. Controle Externo da Atividade Policial. Expediente instaurado a partir de 

inspeção ao 2º Distrito Regional da Polícia Rodoviária Federal, realizada em 28/11/2012, na qual se 
vislumbrou possível irregularidade na desativação do Posto da corporação no município de Alvorada, 
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Estado do Tocantins. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ofício expedido ao Chefe da 
referida unidade policial, solicitando informações acerca das circunstâncias e motivos da desativação 
do  posto  da  PRF,  bem  como  sua  previsão  de  abertura.  Medida  administrativa  adotada  mediante 
fundadas razões. Ponderação de questões de logística estrutural e funcional da precária edificação, de 
seus  resultados  operacionais,  segurança  dos  servidores  que  ali  trabalhavam,  bem  como  a  nova 
plataforma operacional proposta pela Unidade Central da PRF. Desativação temporária acolhida pela 
direção geral e remanejamento do efetivo para Gurupi/TO. Atividades na circunscrição de Alvorada não 
prejudicada, “pois através de rondas, comandos e operações tem sido dada continuidade aos trabalhos 
de fiscalização preventiva e repressiva”. Providência tomada com base em critérios objetivos, “sem 
qualquer  traço  de  casuísmo  ou  arbitrariedade”.  Possibilidade  de  aferição  em  momento  futuro  de 
eventual  notícia  de  ilegalidade,  atuação  irregular  ou  ausência  de  policiamento.  Cumprimento  da 
finalidade que motivou a instauração do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1051.Processo:1.26.000.002419/2012-86 Voto: 4823/2013 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Controle externo da atividade policial. Procedimento instaurado a partir de ofício 

circular enviado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF ao Coordenador do Grupo de 
Controle Externo da Atividade Policial da PR/PE, encaminhando cópia da Decisão do Ministro Napoleão 
Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, que, em síntese, proibiu a prática de operação padrão por  
parte de policiais federais e rodoviários federais, cuja desatendimento resulta na aplicação de multa 
diária no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Menção, no referido expediente, de que, durante 
o II Encontro Temático Nacional sobre Controle Externo da Atividade Policial, realizado em agosto/2012, 
deliberou-se por encaminhar recomendação aos integrantes dos GCEAP nos Estados para que fosse 
verificada a prática, por parte de servidores públicos federais, de algum ato indicativo do direito de 
greve ou de livre manifestação que porventura caracterizasse ato ilícito no âmbito de suas atribuições. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inspeção realizada na Superintendência Regional da 
Polícia  Federal  em  Pernambuco,  em  26/09/2012,  na  presença  do  Superintendente  Regional,  da 
Corregedora Regional e do Delegado Regional de Combate ao Crime Organizado. Questionamento por 
parte do GCEAP/PE acerca da greve deflagrada pelos agentes, escrivães e papiloscopistas, bem como 
suas  consequências  para  as  atividades  da  Polícia  Federal.  Informação  de  que  alguns  setores  da 
Superintendência Regional ficaram prejudicados pelo número reduzido de servidores, não havendo, 
contudo, relato de nenhuma conduta específica de servidores ou mesmo de abusos no exercício do 
movimento paredista. Ausência de indícios de cometimento de crimes ou infrações administrativas por 
servidor  público  federal  lotado  na  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  em  Pernambuco. 
Exaurimento do objeto do presente feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1052.Processo:1.26.000.000441/2013-72 Voto: 4975/2013 Origem: PR/DF
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 criminal que tramita 
perante o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. Expedição de ofício ao referido 
Juízo solicitando a abertura de vista ao procurador natural do caso para que fosse logo determinada a 
perda definitiva do veículo em favor da União ou a devolução do bem apreendido. Requerimento de 
alienação  antecipada  para  que  sejam  evitados  maiores  prejuízos.  Cumprimento  da  finalidade  que 
motivou a instauração do feito. 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 – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1053.Processo:1.26.000.000503/2013-46 Voto: 4976/2013 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.  
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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 criminal  que tramita 
perante o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Caruaru/PE. Expedição de ofício ao referido 
Juízo solicitando a abertura de vista ao procurador natural do caso para que fosse logo determinada a 
perda definitiva do veículo em favor da União ou a devolução do bem apreendido. Requerimento de 
alienação  antecipada  para  que  sejam  evitados  maiores  prejuízos.  Cumprimento  da  finalidade  que 
motivou a instauração do feito. 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 – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1054.Processo:1.26.000.000544/2013-32 Voto: 4978/2013 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 criminal que tramita 
perante o Juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Carpina/PE. Expedição de ofício ao referido 
Juízo solicitando a abertura de vista ao procurador natural do caso para que fosse logo determinada a 
perda definitiva do veículo em  favor da União ou a devolução do bem apreendido. Requerimento de 
alienação  antecipada  para  que  sejam  evitados  maiores  prejuízos.  Cumprimento  da  finalidade  que 
motivou a instauração do feito. Peças de Informação originárias (1.26.000.000736/2012-68) ainda em 
trâmite com vistas à adoção de medidas de caráter geral junto aos órgãos competentes – 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1055.Processo:1.30.017.000445/2013-49 Voto: 5007/2013 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de informação. Comunicação de prisão em flagrante. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  

62,  IV).  Matéria  já  submetida  à  Justiça  Federal.  Processo  0005419-48.2013.4.02.5110 em trâmite. 
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 e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

1056.Processo:1.23.000.001770/2012-61 Voto: 4979/2013 Origem: PRM - SANTARÉM/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  informação.  Integrante  da  Força  Nacional  colidiu  viatura  oficial  com  uma  motocicleta, 

causando danos materiais, e evadiu-se do local, ignorando o ocorrido  Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, inc. IV). Mera infração administrativa. A conduta já foi apreciada pela Comissão de Ética 
do órgão. Sanção devidamente aplicada. Atipicidade da conduta. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
1057.Processo:0003232-91.2011.4.01.3905 Voto: 4261/2013 Origem: JF/REDENÇÃO-PA

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE ATIVIDADE DE RADIODIFUSÃO. RÁDIO 

COMUNITÁRIA. OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. 
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APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N° 75/93. INSISTÊNCIA NA PROPOSTA DE 
TRANSAÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de exploração clandestina de 
atividade de radiodifusão, tendo em vista que o investigado colocou em funcionamento emissora de 
rádio  cujos  equipamentos  de  comunicação  operavam  na  frequência  de  90,1  MHz,  com  potência 
máxima de 22 watts.
2.  O Procurador da República oficiante  ofereceu proposta de transação penal por  entender que a 
conduta se amoldava ao tipo penal do art. 70 da Lei n° 4.117/62. Houve discordância do Juiz Federal, 
que considerou que a conduta configuraria o crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97.
3. Verifica-se que, apesar de a atividade de radiodifusão ter sido desenvolvida sem autorização da 
ANATEL, o equipamento utilizado pelo investigado tinha potência máxima de 22 watts.
4. A Lei nº 9.612/98, ao tratar do serviço de radiodifusão comunitária,  estabeleceu o conceito de baixa 
potência de radiodifusão como sendo aquele considerado inferior a 25 watts.
5. Neste contexto, atenta às razões que motivaram a remessa dos autos à 2ª Câmara e ressalvando 
entendimento pessoal de que a reduzida potência do equipamento utilizado não seria capaz de interferir 
na segurança dos meios de telecomunicações, voto, excepcionalmente no caso, pela insistência na 
proposta da transação penal, no competente Juizado Especial Federal.

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.

1058.Processo:0007864-68.2012.4.03.6105 Voto: 4927/2013 Origem: 9ª VF - CAMPINAS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (ART.  334  DO  CP). 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO QUANTO AO ARQUIVAMENTO. ART. 28 DO CPP. IMPORTAÇÃO 
DE CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial  instaurado em razão da importação proibida de cigarros de origem 
estrangeira no montante de 1041 maços.
2.  O  Procurador  da República  oficiante  requereu  o  arquivamento  por  entender  cabível  ao  caso  o 
princípio da insignificância, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos seria inferior ao patamar de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. O Magistrado discordou das razões do arquivamento, considerando entender que tal princípio não se 
aplicaria ao caso de contrabando de cigarros.
4. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros, pois “há não apenas 
uma lesão ao erário e à atividade arrecadatória do Estado, mas a outros interesses públicos como a  
saúde e a atividade industrial internas, configurando-se contrabando, e não descaminho. In casu, muito  
embora também haja sonegação de tributos com o ingresso de cigarros, trata-se de mercadoria sobre a  
qual incide proibição relativa, presentes as restrições dos órgãos de saúde nacionais. A insignificância  
da conduta em razão de o valor do tributo sonegado ser inferior a R$ 10.000,00 (art.  20 da Lei nº  
10.522/2002)  não  se  aplica  ao  presente  caso,  posto  não  tratar-se  de  delito  puramente  fiscal  
(Precedente. STF, 1ª Turma, 09/08/2011, Ministro Luiz Fux).
5. “Ademais, os cigarros de origem estrangeira são mercadorias submetidas a uma proibição relativa,  
tendo em vista as restrições promovidas por órgãos de saúde do Brasil.  Assim, não se cuida,  tão  
somente, de sopesar o caráter pecuniário do imposto sonegado, mas, principalmente, de tutelar, entre  
outros bens jurídicos, a saúde pública.” (STF, 2ª Turma, 07/02/2012, Ministro Gilmar Mendes).
6. Designação de outro membro 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.

1059.Processo:0003927-59.2011.4.05.8100 Voto: 4313/2013 Origem: JF/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 337-A DO CP). 

MPF: ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C LC N° 75/93, ART. 
62, INC. IV).  ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA LEI Nº 11.960/09. EQUIPARAÇÃO AO 
PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado com o fim de apurar a ocorrência do crime de sonegação de 
contribuição  previdenciária  (art.  337-A  do  CP),  figurando  como  investigados  representantes  de 
Prefeitura Municipal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, levando em consideração 
que um dos débitos apurados já foi liquidado e que os outros dois foram incluídos no parcelamento 
especial da Lei nº 11.960/09.
3. O Juiz Federal, por sua vez, indeferiu o arquivamento em relação aos delitos vinculados aos créditos 
parcelados.
4. Ocorre que o fato de o crédito estar devidamente incluído no regime especial de parcelamento da Lei  
n° 11.960/09 deve ser equiparado ao pagamento, para fins de extinção da punibilidade, tendo em vista 
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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 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.

1060.Processo:0002914-95.2012.4.01.3801 Voto: 4349/2013 Origem: JF/MURIAÉ-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. 

PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DA  AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE  E  DA 
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO 
DE ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28,  C/C LC N° 75/93,  ART.  62,  IV).  DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime relacionado à aplicação irregular 
de verbas federais, oriundas do Programa de Reordenação Fundiária do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário no Município de Dona Euzébia/MG, mais especificamente sobre a aquisição de uma Fazenda, 
de forma superfaturada, de modo que fosse repassado ao proprietário do imóvel valor menor que o 
declarado, sendo o restante utilizado como “propina” pelos envolvidos na operação.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito em razão da ausência de 
materialidade e da prescrição pela pena em perspectiva.
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou das razões do arquivamento por considerar que não houve uma 
apuração exaustiva sobre o objeto da denúncia, pois não foram adotadas as medidas possíveis para se 
verificar o destino dado aos recursos; se foram destinadas integralmente ao vendedor do imóvel ou se  
efetivamente  houve  o  pagamento  de  propina.  Não  se  averiguou,  também,  se  os  suspeitos  tiveram 
crescimento patrimonial incompatível com a renda comprovada naquele ano. Nem mesmo está demonstrada 
a totalidade da aplicação dos recursos recebidos, o que torna, em tese, possível a configuração do delito.  
Rejeitou, ainda, a possibilidade de reconhecimento da prescrição com base na projeção da pena.
4. O arquivamento do presente inquérito policial no atual estágio das investigações é prematuro, pois,  
em que pese as diligências já realizadas, remanesce a questão precípua sobre o emprego das verbas 
financiadas  para  o  projeto  mencionado  e,  nesse  aspecto,  há  possibilidade  da  existência  das 
irregularidades apontadas.
5. Isso porque, apesar da representação ressaltar a melhoria na condição financeira dos apontados 
como envolvidos no esquema ilegal  de desvio de verba pública federal  (indicando bens que estes 
teriam adquirido com o produto do crime), não há nos autos informações suficientes que permitam 
verificar a evolução patrimonial dos investigados para fins de se detectar eventual acréscimo indevido. 
Dessa forma, devem ser realizadas 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 (como, por exemplo, cópias das declarações de imposto de renda), podendo o Membro do 
MPF designado requerer, inclusive, a quebra de sigilo para obtenção de tais dados, caso a medida se 
mostre necessária no curso das investigações. 
6.  Com  relação  a  prescrição  com  base  na  projeção  da  pena,  este  Colegiado  entende  pela 
impossibilidade jurídica da aplicação da prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, virtual ou 
antecipada (Enunciado 28 desta 2ª CCR; Súmula 438 do STJ e jurisprudência do STF).
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.

1061.Processo:0005700-32.2009.4.03.6107 Voto: 4413/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ROUBO À AGÊNCIA DOS CORREIOS (ART. 157, §2°, I E II, 

DO CP). ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 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 possível crime de roubo (art. 157, §2°, I e II, do 
CP), em razão de assalto a mão armada à Agência dos Correios praticado por dois indivíduos. 
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de justa causa 
para a ação penal, ao argumento de que não há indícios suficientes de que os investigados tenham 
concorrido para o fato.
3. O Juiz 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, as circunstâncias em que ocorreram os fatos (a perseguição aos assaltantes; o 
dinheiro  que um dos suspeitos deixou cair  durante a fuga;  a localização do celular  encontrado no 
veículo no dia anterior ao crime; a compatibilidade da arma encontrada no automóvel com a utilizada 
pelos assaltantes; o reconhecimento por parte dos policiais, por foto, de que o condutor do veículo era 
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um dos suspeitos; as contradições existentes quanto ao paradeiro dos investigados no momento do 
roubo; etc), revelam indícios fortes o suficiente para a continuidade da persecução penal.
5. Com efeito, vários elementos revelam que os indiciados são parecidos com os autores do roubo e 
estavam em locais e em situação compatível com a autoria.
6. Arquivamento prematuro.
7. 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.
8. 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.

1062.Processo:0003916-64.2010.4.05.8100 Voto: 4524/2013 Origem: JF/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 299 E 304 DO 

CP.  SUPOSTAS  INFORMAÇÕES  IDEOLOGICAMENTE  FALSAS  SOBRE  ENDEREÇOS 
CONSTANTES  DE  PROCURAÇÕES  APRESENTADAS  EM  JUÍZO.  MPF:  ARQUIVAMENTO. 
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC  N°  75/93,  ART.  62,  INC.  IV). 
CONSTATAÇÃO  DE  MERO  EQUÍVOCO  NO  MOMENTO  DO  PREENCHIMENTO  DE  UMA DAS 
PROCURAÇÕES. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 
304 do CP, em razão da suposta prestação de informações falsas sobre endereços constantes de 
procurações apresentadas em juízo.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que não há que 
se  falar  em  falsidade  ideológica,  pois  as  informações  contidas  nas  procurações  são  verdadeiras. 
Ademais, verificou que não houve dolo por parte da investigada e de seu advogado, uma vez que houve 
um mero equívoco no momento do preenchimento de uma das procurações, tendo sido corrigido logo 
após a constatação do erro.
3. Discordância do Juiz Federal.
4. De fato, não há indícios da prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de uso de 
documento falso (art. 304 do CP), uma vez que as informações contidas nos autos revelam que os  
endereços informados nas procurações são verdadeiros e correspondem ao local em que a investigada 
mora com seu companheiro e ao local em que seus genitores residem, tendo a própria outorgante 
confirmado como suas as assinaturas constantes nas procurações.
5. Ademais, as informações juntadas aos autos, bem como os esclarecimentos prestados pelos envolvidos, 
revelam que não houve dolo por parte da investigada e de seu advogado. Segundo consta, houve um mero 
equívoco  no  momento  do  preenchimento  de  uma  das  procurações,  tendo  sido  corrigido  logo  após  a 
constatação do erro, conforme verifica-se ao analisar o processo virtual da ação previdenciária.
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.

1063.Processo:0002771-21.2012.4.03.6107 Voto: 4854/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO (ART.  171, §3°,  DO 

CP). ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 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 eventual crime de estelionato qualificado (art.  
171, §3º, do CP), em razão do requerimento de benefício previdenciário com base em anotações em 
CTPS de vínculos empregatícios possivelmente falsos.
2. Consta dos autos que, em 20/3/2002, o investigado ajuizou ação visando obter o benefício indeferido 
administrativamente e a instruiu com os mesmos documentos possivelmente falsos apresentados à 
autarquia previdenciária. Logrou êxito, e recebe a aposentadoria desde 5/12/2005
3. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito por atipicidade do fato 
com relação ao estelionato. Entendeu, entretanto, poder a conduta se subsumir ao crime de uso de 
documentos  falsos,  pois  os  mesmos  documentos  supostamente  falsos  apresentados  ao  INSS 
instruíram a petição inicial. No entanto, o crime de uso de documento falso já estaria prescrito.
4.  Discordância  do  Juiz  Federal,  por  considerar  que  existem  indícios  suficientes  de  autoria  e 
materialidade a embasar o oferecimento da denúncia.
5. Com efeito, o fato de o investigado requerer benefício previdenciário com base em anotações em 
CTPS de vínculos empregatícios possivelmente falsos, tendo logrado êxito em receber a aposentadoria 
desde 5/12/2005, com data de início retroativa a 4/11/1998, constitui, em tese, o crime de estelionato 
qualificado. O tipo penal capitulado no artigo 171, § 3º, do CP, não excluiu da incidência da norma as 
hipóteses em que a fraude é aplicada por meio de processo judicial.
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6. Arquivamento prematuro, pois, presentes indícios de autoria e de materialidade delitivas quanto ao 
crime de estelionato qualificado (art.  171, § 3°, do CP),  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.

1064.Processo:0005185-59.2011.4.01.3301 Voto: 5259/2013 Origem: VF-ILHÉUS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  PRATICADO  POR  INDÍGENA.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES. 

DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, 
ART. 109, INCISOS IV E XI, C/C O ART. 231). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF.
1.  Trata-se de IPL instaurado, com a finalidade de apurar suposto crime de extorsão cometido por 
indígenas da tribo Tupinambá. 
2.  No  caso  dos  autos,  houve  a  cobrança  de  “pedágio”  para  se  atravessar  com  veículo  em área 
reivindicada por indígenas,  bem como ulterior ameaça de indígena à agente da polícia federal,  em 
razão de constatar que estava sendo filmados, no momento da cobrança.
3.A Procuradora da República oficiante concluiu que a apuração do feito deveria ser  de atribuição 
estadual, pois não havia elementos que atraíssem a competência federal.
4.A Magistrada, por seu turno, salientou que é “notória a ocorrência do constrangimento dos caçambeiros 
pelos indígenas, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para a comunidade indígena 
indevida vantagem”, sendo, portanto,  de interesse federal a competência do feito,  razão pela qual,  com 
fulcro no artigo 28 do CPP c/c art. 62 da LC nº 75/1993, remeteu os autos a esta 2ª CCR.
5. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses da prática de crimes 
por índio ou contra este, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109-IV e XI, c/c o 
artigo 231 da Constituição Federal.
6. Desta forma, considerando que no presente caso a questão envolve direitos indígenas, que são 
indissociáveis  de  sua  cultura  e  de  sua  organização  social,  a  competência  para  o  processo  e  o 
julgamento dos crimes ora em análise é da Justiça Federal.
7. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.

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.

1065.Processo:0000379-62.2013.4.03.6111 Voto: 4859/2013 Origem: JF/MARÍLIA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FRAUDE  PROCESSUAL  (ART.  347  DO  CP). 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 
62,  IV,  DA LC  N°  75/93.  CONDUTA QUE,  POR SI  SÓ,  NÃO  ALTEROU OS  MEIOS  DE PROVA 
ARTIFIOSAMENTE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de fraude processual (art. 347 do CP), em 
razão do fornecimento de informação supostamente não condizente com a realidade pelo indiciado, 
consistente  na  indicação  de  endereço  de  residência  inadequado  de  parte  autora  em  ação  de 
aposentadoria por invalidez.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito, por entender que não foi  
o estado de pessoa que sofreu inovação, mas sim houve o fornecimento de informação (endereço) não 
condizente com a realidade, o que, por si só, não altera o meio de prova.
3. Discordância do Juiz Federal.
4. No presente caso, de acordo com as informações colacionadas aos autos, verifica-se que a autora 
da ação previdenciária seria de fato portadora da doença de Lúpus e que, à época em que ingressou 
com a referida ação,  estava realmente morando na residência  do indiciado,  com pretensão de se 
estabelecer  definitivamente  em  Marília,  somente  se  mudando  posteriormente  por  conta  do 
agravamento de seu estado de saúde.
5. Assim, não restou comprovado que o investigado agiu artificiosamente com a finalidade de induzir 
em erro o juiz ou perito inovando artificiosamente o estado de pessoa em processo civil, tendo em vista 
que inexistiu ação que visasse alterar os meios de prova.
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.

1066.Processo:0004550-80.2012.4.05.8200 Voto: 4861/2013 Origem: JF/PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTS.  298,  299  E  304  DO  CP. 
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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 possíveis crimes previstos nos arts. 298, 299 e 
304 do CP, em razão de apresentação de cartas de fiança supostamente falsas por representante de 
empresa para garantir contrato firmado com Universidade Federal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por ausência de indícios 
suficientes de materialidade e autoria delitivas.
3. Discordância da Juíza Federal.
4. No caso em análise, observa-se que o representante legal da empresa investigada apresentou duas 
cartas de fiança aparentemente falsas à Universidade Federal para garantir o contrato firmado.
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.

1067.Processo:0004348-43.2012.4.03.6104 Voto: 4864/2013 Origem: JF/SANTOS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL ESTELIONATO JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 

COM BASE NA ATIPICIDADE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, 
DA LC N° 75/93. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato judiciário, em razão da notícia 
de  utilização  fraudulenta  do processo  judicial,  visando induzir  em erro  o  Juiz  do  Trabalho e  obter 
vantagem indevida.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito com fundamento na 
atipicidade dos fatos.
3. O Juiz Federal, por sua vez, discordou do arquivamento por entender que o art. 171 do CP contempla 
o uso indevido da máquina judiciária como meio fraudulento para consecução de vantagem patrimonial 
indevida.
4. Com efeito, o tipo penal capitulado no artigo 171, § 3º, do CP, não excluiu da incidência da norma as 
hipóteses em que a fraude é aplicada por meio de processo judicial. Precedentes.
5.  A conduta,  ademais,  prejudica o funcionamento regular da Justiça,  tentando induzi-la em erro e 
fazendo com que  tenha  sua  credibilidade  abalada.  Se  a  suposta  ação  delituosa  atingiu  a  Justiça 
Federal, evidencia-se a lesão direta e específica a serviço da União, o que inequivocamente atrai a 
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal.
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.

1068.Processo:0004311-41.2011.4.03.6107 Voto: 5045/2013 Origem: JF/ARAÇATUBA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  (ART.  299  DO  CP). 

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 
62, IV, DA LC N° 75/93. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de falsidade ideológica (art. 299 
do CP), em razão da inserção de declaração falsa em documento particular encaminhado ao Ministério 
das Comunicações, para o fim de outorga de serviço de radiodifusão comunitária em Mirandópolis-SP.
2. Foi promovido o arquivamento do inquérito inicialmente com fundamento de que a declaração falsa 
no citado documento não provava o fato declarado, e, assim, ele não constituiu documento, no sentido 
jurídico-penal, bem como por erro de proibição inevitável, ou sobre a ilicitude, argumentos que foram 
rejeitados  tanto  pelo  Juízo  quanto  por  esta  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF,  que 
determinou que fosse dado prosseguimento à persecução penal.
3. O Procurador da República designado promoveu novo arquivamento do inquérito, por entender que o 
indiciado não teria, a rigor, declarado nada de falso.
4. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade a 
embasar o oferecimento da denúncia.
5. No caso em análise, o fato de o investigado possuir amplos poderes para administrar duas rádios 
(uma  como  Presidente  da  Diretoria  Executiva  e  outra  na  condição  de  procurador  com  poder  de 
gerência), é um dado de grande relevância e que deveria ter sido consignado no documento, pois o art. 
10, parágrafo único, da Lei nº 9.612/98, veda a outorga de autorização para entidade que tenha como 
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integrante de seus quadros de sócios e de administradores pessoas que, nestas condições, participem 
de outra entidade detentora de outorga para exploração de qualquer dos serviços mencionados.
6. Ademais, a afirmação de que a entidade “não tem como integrante de seu quadro diretivo ou de 
associados, pessoas que, nessas condições, participem de outra entidade detentora de outorga para 
execução de qualquer dos serviços mencionados” – entre eles, “qualquer modalidade de serviço de 
radiodifusão”, com a omissão sobre um fato juridicamente relevante no documento em análise (o fato 
de o investigado possuir amplos poderes para administrar ambas as rádios) pode, inclusive, ter sido 
proposital, com o intuito de obter indevidamente a outorga da autorização, devendo tal conduta ser 
analisada no processo judicial, sob o crivo do contraditório.
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.

1069.Processo:2006.81.00.008849-1 Voto: 5249/2013 Origem: VF-FORTALEZA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. RADIODIFUSÃO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI N° 9.472/97 

OU NO ART. 70 DA LEI N° 4.117/62.  ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N° 75/93. POTÊNCIA 
ABAIXO DE 25 WATTS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime de exploração de atividade de 
radiodifusão sem autorização, cujos equipamentos de comunicação operavam na frequência de 100,5 
Mhz. Equipamento danificado.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito ante a ausência de indícios de 
autoria e, por entender que a conduta se amoldava ao tipo penal do art. 70 da Lei n° 4.117/62, ante a  
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Houve discordância do Juiz Federal, que considerou 
que a conduta configuraria o crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97.
3. Verifica-se que, apesar de a atividade de radiodifusão ter sido desenvolvida sem autorização da 
ANATEL, o equipamento utilizado pelo investigado tem potência de 25 Watts.
4.  Considerando,  então,  que  o  equipamento,  que  se  encontra  danificado,  é  de  baixa  potência, 
desprovido,  portanto,  de capacidade  de  causar  interferência  relevante  nos  demais  meios  de 
comunicação, e que o bem jurídico tutelado pela norma – a segurança dos meios de telecomunicações 
– permaneceu incólume,  sem sofrer  qualquer  espécie  de lesão ou ameaça de lesão que  mereça 
intervenção do Direito Penal, não há como reconhecer a tipicidade penal da conduta ante a incidência,  
na hipótese, do princípio da insignificância (STF, HC 104.530/RS, 28/9/2010).
5. Pelo arquivamento do inquérito.

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
1070.Processo:1.00.000.004130/2013-99 Voto: 4709/2013 Origem: OUVIDORIA DO MPF

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  RECLAMAÇÃO  JUNTO  À  OUVIDORIA  QUANTO 

HOMOLOGAÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  DESTE  COLEGIADO  NOS  AUTOS  DE 
Nº(1.34.012.000558/2011-83),  PUGNANDO-SE  PELA  RETIRADA  DO  RELATOR  DO  VOTO  DA 
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA. ORDEM DENEGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO 
PELO ENTÃO RECLAMANTE VISANDO À ANULAÇÃO DA ALUDIDA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(PROCESSO EM GRAU DE RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO). PERDA DO 
OBJETO  DA  RECLAMAÇÃO,  CONSIDERANDO  O  TÉRMINO  DO  MANDATO  DO  MEMBRO 
RELATOR. COMUNICAÇÃO DO FEITO À OUVIDORIA E AO INTERESSADO.

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.

1071.Processo:1.22.002.000024/2013-59 Voto: 4922/2013 Origem: PRM/UBERABA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI N. 9.605/98, ART. 

34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, C/C ART. 36). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 
62, IV). ATO TENDENTE À PESCA. EQUIPARAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 34 c/c 
o art. 36 da Lei n. 9.605/98, tendo em vista que o noticiado foi surpreendido guardando rede de nylon 
para a pesca, em um barraco de lona às margens do reservatório da UHE de Igarapava.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  atipicidade  da  conduta,  ao 
argumento  de  que  não  é  tipificado  como  crime  a  simples  conduta  de  transitar  por  unidade  de 
conservação com petrechos de pesca.
3. De acordo com art. 36 da Lei n. 9.605/98, no conceito de pesca se inclui qualquer ato tendente “a 
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retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos,  
moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico”. 
4. Dessa forma, considerando que o investigado ingressou em unidade de conservação federal com 
todo o material  preparado para pesca, verifica-se que sua conduta se amolda ao conceito de atos 
tendentes à pesca, previsto no art. 36 da Lei n. 9.605/98.
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir nas investigações.

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.

1072.Processo:1.30.005.000063/2013-54 Voto: 4921/2013 Origem: PRM/NITERÓI-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE (LEI N. 9.605/98, ART. 

34, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32). NOTÍCIA 
DE APREENSÃO DE 1 TONELADA DE SARDINHA VERDADEIRA  (SARDINELLA BRASILIENSIS). 
PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  FUNDADA  NA  AUSÊNCIA  DE  INTERESSES  DA  UNIÃO.  PEIXE 
MARÍTIMO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar suposto crime previsto no art. 34, II e 
III, da Lei nº. 9.605/98, tendo em vista que o noticiado foi surpreendido com uma tonelada de sardinha 
em tamanho inferior ao permitido, devidamente encaixotada pronta para a comercialização.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições, considerando que o crime 
perpetrado não ocorreu em detrimento do patrimônio pertencente à União.
3.  Conforme  breve  consulta  em  sítios  da  internet,  verificou-se  que  o  peixe  apreendido  fora  das 
especificações, sardinha, é de espécie marítima. 
4. Dessa forma, considerando que eventual pesca proibida em mar territorial afeta interesses da União 
(art. 20, VI da CF), desarrazoado o declínio de atribuições.
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir nas investigações.

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.

1073.Processo:1.31.000.001243/2012-85 Voto: 4920/2013 Origem: PR-RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). NOTICIANTE 

ADUZ SER ALVO DE TORTURA PSICOLÓGICA. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA. APRESENTAÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO PELA PARTE NOTICIANTE. AUSÊNCIA DE 
NOVOS ELEMENTOS OU DE DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS DE MODO A IDENTIFICAR EVENTUAL 
CONDUTA CRIMINOSA. 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.

1074.Processo:1.12.000.000255/2008-61 Voto: 3818/2013 Origem: PR/AP
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 N°  75/93,  ART.  62,  IV). 
CRIME  DE  NATUREZA FORMAL.  DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA QUE  NÃO  REPERCUTE  NO  ÂMBITO 
PENAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de 
apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP), em razão da realização de descontos em contra-
cheque de trabalhador (anos de 2005 a 2007) sem o repasse dos valores ao INSS.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que não tendo 
sido o procedimento na seara fiscal  sequer iniciado -  o que ocasionou a decadência do direito ao 
lançamento tributário -, não houve a constituição definitiva do crédito e, consequentemente, o crime de 
apropriação indébita previdenciária imputado ao investigado não poderá se consumar.
3. O crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do CP) é de natureza formal e, por esse motivo, 
não exige constituição definitiva  do crédito  tributário  para a sua consumação,  bastando tão somente a 
existência de indícios mínimos de autoria e materialidade para se deflagrar a respectiva ação penal.
4. Havendo a prescrição ou a decadência do crédito tributário, cabe ao devedor alegá-las no processo 
administrativo ou judicial de cobrança. Porém, no processo criminal que apura o suposto crime formal 
de apropriação indébita  de contribuições previdenciárias,  tais  institutos não extinguem a pretensão 
punitiva estatal (Precedentes TRF3).
5. Ademais, o art. 69 da Lei n° 11.941/2009 é enfático no sentido de que a extinção de punibilidade nos  
crimes tributários se dará apenas com o pagamento integral do débito, sem fazer referência a qualquer outra 
modalidade de extinção do crédito tributário prevista no art. 156 do CTN, nem mesmo à decadência.
6. Isso porque o pagamento integral do débito previsto no referido dispositivo corresponde à reparação 
do dano causado pela conduta ilícita do agente, circunstância que, por outro lado, não ocorre quando 
incide a decadência.
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7. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do MPF 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.

1075.Processo:0175/2011 Voto: 4550/2013 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS (ART. 

203  DO  CP).  POTENCIAL  LESÃO  A  UMA COLETIVIDADE  DE  TRABALHADORES.  DECLÍNIO 
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  frustração  de  direito 
assegurado por legislação trabalhista mediante fraude (art. 203 do CP), imputado aos representantes 
legais de empresa de segurança em desfavor de seus empregados.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  por  entender  que  as  irregularidades 
constatadas se traduzem em ofensas a direitos individuais de trabalhadores de uma única empresa, 
não havendo que se falar em lesão à organização do trabalho uma vez que ausente qualquer violação a 
direitos coletivamente considerados.
3.  Verifica-se  que,  no  caso  dos  autos,  há  indícios  de  potencial  lesão  a  uma  coletividade  de 
trabalhadores,  uma  vez  que,  de  acordo  com  as  declarações  de  ex-empregado,  bem  como  das 
informações da auditoria realizada pelo Ministério do Trabalho, constatou-se que a empresa investigada 
violava sistematicamente os direitos de seus empregados.
4. Considerando, então, que se trata de uma empresa do ramo de segurança que, de acordo com 
informações  constantes  em  seu  sítio  eletrônico,  encontra-se  em  recuperação  judicial  com  4.954 
credores  trabalhistas,  pode-se  inferir  que  a  lesão  não  seria  suportada  exclusivamente  por  um  só 
trabalhador, mas por vários empregados da investigada.
5. Desse modo, diante da existência de indícios de uma possível lesão a direitos trabalhistas de certa 
coletividade, mostra-se prematuro o declínio de atribuições.
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do MPF para prosseguir  
nas investigações.

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.

1076.Processo :1.30.008.000041/2013-64 Voto: 3653/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1077.Processo:1.30.008.000043/2013-53 Voto: 3222/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1078.Processo:1.30.008.000046/2013-97 Voto: 3655/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1079.Processo:1.30.008.000058/2013-11 Voto: 3224/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1080.Processo:1.30.008.000060/2013-91 Voto: 3221/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1081.Processo:1.30.008.000066/2013-68 Voto: 3651/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1082.Processo:1.30.008.000074/2013-12 Voto: 3654/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1083.Processo:1.30.008.000078/2013-92 Voto: 3652/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1084.Processo:1.30.008.000086/2013-39 Voto: 3218/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1085.Processo:1.30.008.000111/2013-84 Voto: 3220/2013 Origem: PRM/RESENDE-RJ
1086.Processo:1.34.004.000365/2013-93 Voto: 2780/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL  CRIME  AMBIENTAL  (ART.  56  DA  LEI  N°  9.605/98). 

TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32 DA 2ª 
CCR).  AUSÊNCIA  DE  LESÃO  DIRETA À  UNIÃO  E  SUAS  ENTIDADES.  HOMOLOGAÇÃO  DO 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
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 (art. 23, VI, da CF). 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 (STJ - CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
24/3/2010, DJe 5/11/2010).
4. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei n° 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.
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5. 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: 21/6/2012).
6. Ausência da hipótese prevista no art. 109, V, da CF, 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.
7. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para persecução penal.
8. 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.

1087.Processo:1.26.000.002072/2004-61 Voto: 4690/2013 Origem: PRM/GARANHUNS-PE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NA LEI N° 8.666/93. PROMOÇÃO DE 

ARQUIVAMENTO  EM  RAZÃO  DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO  EM  RELAÇÃO  AO  CRIME 
LICITATÓRIO E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE QUANTO A OUTROS TIPOS PENAIS. REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. POSSIBILIDADE DE 
CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 89 DA LEI N° 8.666/93. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Apuração de possível crime licitatório (Lei n° 8.666/93), com indícios de irregularidades na aplicação 
de recursos públicos  federais  transferidos pelo  Ministério do Desenvolvimento Social  e Combate à 
Fome a Município, até o exercício de 2
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão da ocorrência da 
prescrição em relação ao possível crime licitatório, bem como por ausência de indícios concretos para a 
configuração de outros tipos penais.
3. O arquivamento do presente procedimento no atual estágio das investigações é prematuro, pois há 
indícios de que a conduta praticada pode-se amoldar ao crime previsto no art. 89 da Lei n° 8.666/93, 
cuja pena máxima é de 5 (cinco) anos, com prescrição em 12 (doze) anos, de acordo com o art. 109, 
III, do CP. 
4. 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.

1088.Processo:1.20.000.000508/2012-10 Voto: 5236/2013 Origem: PR-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIMES  PRATICADOS  POR  INDÍGENAS.  REVISÃO  DE 

ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV  DA LC  Nº  75/1993).  INVASÃO  DE  USINA HIDRELÉTRICA POR 
INDÍGENAS. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE 
RESPONSABILIZAÇÃO DOS ÍNDIOS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO DO MPF.
1. Cuida-se de procedimento instaurado a partir de duas representações distintas- uma dos representantes 
legais da empresa responsável pela operação de Usina Hidrelétrica e outra da Delegacia de Polícia Civil em 
Juína/MT – as quais noticiam a mesma situação fática: a invasão, a ocupação e manutenção sob cárcere 
privado de empregados da Usina, localizada em Aripuanã/MT, promovida e levada a cabo por integrantes 
das etnias Araras e Cinta Larga, ocorrida no período de 08 à 11/06/2011. 
2. Em parecer antropológico, concluiu-se que a ação de ocupação realizada pelos índios ocorreu “como 
único meio de serem ouvidos e de conseguirem alguma melhoria para concretização dos seus direitos”.
3. O Membro do MPF promoveu o arquivamento do feito, com base no parecer antropológico, em especial, a 
conclusão de a invasão ser o único meio hábil de serem os indígenas ouvidos, bem como o descumprimento 
da Convenção 169 da OIT sobre os direitos fundamentais dos povos indígenas e tribais.
4. Os noticiantes, em pedido de reconsideração aduziram que houve invasão, furto, danos, ameaças, 
cárcere  privado cometidos  pelos  índios  e  que aquele  que  comete  crime,  seja  índio  ou não,  deve 
responder pelos seus atos, não podendo ter sua responsabilidade criminal excluída, sem uma devida 
investigação, sob pena de concessão de completo salvo conduto pelo simples fato de indígena.
5.  Há nos autos,  várias fotografias e matérias jornalísticas que indicam que os índios mantiveram 
pessoas em cárcere privado, atearam fogo, bem como destruíram propriedades privadas, fazendo-se 
necessária, portanto, aprofundamento das investigações.
6. Desse modo, com a identificação precisa de cada um dos participantes do ocorrido, é que será possível  
também verificar a potencial consciência da ilicitude, mediante aferição de sua integração social.
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 a Dra. Raquel Elias Ferreira 
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Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

1089.Processo:1.30.001.000178/2013-89 Voto: 5237/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  POSSÍVEL 

CRIME  EM  CONCORRÊNCIA  PÚBLICA  COM  SUPOSTO  ENVOLVIMENTO  DE  MILITARES. 
DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MPM  PROMOVIDO  COM  BASE  NA  INEXISTÊNCIA  DE 
ATRIBUIÇÃO  DO  MPF  PARA  APURAÇÃO  DO  FEITO.  INDÍCIOS  DA PRÁTCIA DE  CRIMES  DE 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
1.Trata-se de peças de informação noticiando suposta prática delituosa consistente em alegação de 
direcionamento de Concorrência Pública 001/2012, com o fim de arrendar imóvel na qual funciona uma 
instituição de ensino particular, com suposto envolvimento de militares. 
2.  O Procurador da República oficiante declinou de suas atribuições ao Ministério Público Militar por 
entender que inexistiam matéria de natureza do MPF a ser investigada.
3. Da análise dos autos, verifica-se a existência de indícios de possíveis crimes que não se deram no 
exercício de função tipicamente militar, todos de competência da Justiça Federal.
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal 
para atuar no 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.

1090.Processo:5533-62.2012.4.01.4200 Voto: 5262/2013 Origem: 1ª VF - 
RORAIMA

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE INVASÃO DE TERRAS PÚBLICAS (LEI N. 4.947/66, 

ART.  20).  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO  FUNDADA NA PRESCRIÇÃO.  DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO.  CRIME  PERMANENTE.  INOCORRÊNCIA  DA  PRESCRIÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE 
OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a ocorrência do crime de invasão de 
terras públicas previstos no art. 20 da Lei n. 4.947/66, cuja início da invasão teria ocorrido entre 1985 e 2
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  por  entender  que  ocorreu  a 
prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que o referido crime tem natureza instantânea.
3. O Magistrado discordou da promoção de arquivamento, considerando a natureza permanente do delito.
4. Data venia do entendimento do Procurador oficiante, tem-se que a pretensão punitiva decorrente do 
delito ora em análise não foi alcançada pela prescrição, uma vez que, até ao menos a data de 2006 
(data de realização de sindicância pelo INCRA), os supostos invasores ainda estavam ocupando as 
terras públicas. Isto porque referido delito ostenta natureza de crime permanente, pois a ação invasora,  
com ocupação das terras públicas, tem efeito contínuo, que se protrai no tempo, por vontade do agente. 
Precedentes do TRF 1ª Região.
5.  Não homologação do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  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.

1091.Processo:0475/2010-IPL Voto: 5261/2013 Origem: PR-PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS (ART. 

203  DO  CP).  POTENCIAL  LESÃO  A  UMA COLETIVIDADE  DE  TRABALHADORES.  DECLÍNIO 
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES E DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  frustração  de  direito 
assegurado por legislação trabalhista mediante fraude (art. 203 do CP), imputado aos representantes 
legais de empresa de segurança em desfavor de seus empregados.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  por  entender  que  as  irregularidades 
constatadas se traduzem em ofensas a direitos individuais de trabalhadores de uma única empresa, 
não havendo que se falar em lesão à organização do trabalho uma vez que ausente qualquer violação a 
direitos coletivamente considerados.
3.  Verifica-se  que,  no  caso  dos  autos,  há  indícios  de  potencial  lesão  a  uma  coletividade  de 
trabalhadores,  uma  vez  que,  de  acordo  com  a  auditoria  realizada  pelo  Ministério  do  Trabalho, 
constatou-se que a empresa investigada violava sistematicamente os direitos de seus empregados.
4. Considerando, então, que se trata de uma empresa do ramo de segurança que, de acordo com 
informações constantes dos autos houve irregularidade na demissão sem justa causa de 152 vigilantes, 
pode-se inferir que a lesão não seria suportada exclusivamente por um só trabalhador, mas por vários 
empregados da investigada.
5. Desse modo, diante da existência de indícios de uma possível lesão a direitos trabalhistas de certa 
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coletividade, mostra-se prematuro o declínio de atribuições.
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do MPF para prosseguir  
nas investigações.

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.

1092.Processo:1.00.000.001435/2013-49 Voto: 5001/2013 Origem: PRM/BARREIRAS-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL CRIME  PREVISTO  NO  ART.  149  DO  CP.  REVISÃO  DE 

ARQUIVAMENTO (LC N° 75/93, ART. 62, IV). NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE REDUÇÃO A 
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INDÍCIOS, PORÉM, DA PRÁTICA DO CRIME DE OMISSÃO 
DE  REGISTRO  EM  CTPS  (ART.  297,  §  4º,  DO  CP).  ENUNCIADOS  N°  26  E  27  DA 2ª  CCR. 
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO  CRIME  DE  REDUÇÃO  A  CONDIÇÃO 
ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART 297, § 4º, DO CP.
NOTÍCIA, AINDA, DE POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL (ART. 15 DA LEI N° 7.802/89 E 
ART.  56  DA  LEI  N°  9.605/98).  DESCARTE  IRREGULAR  DE  EMBALAGENS  VAZIAS  DE 
AGROTÓXICOS  E  ARMAZENAMENTO  DE  SUBSTÂNCIAS  PERIGOSAS  E  NOCIVAS  À  SAÚDE 
HUMANA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32). HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO AO MPE. 
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possível crime de redução a condição 
análoga à de escravo (art. 149 do CP).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em relação ao crime do art.  
149 do CP, por não terem sido encontrados trabalhadores submetidos a condições degradantes de 
trabalho.  Também entendeu não haver subsunção das condutas ao delito de frustração de direitos 
trabalhistas (art. 203 do CP). Já em relação aos possíveis crimes ambientais (art. 15 da Lei n° 7.802/89 
e art. 56 da Lei n° 9.605/98), declinou de suas atribuições ao Ministério Público Estadual, por não haver 
lesão a bens, serviços ou interesses da União.
3. Em relação aos crimes previstos nos arts. 149 e 203 do CP, de fato, não restou caracterizado o trabalho 
escravo, conforme relatório de fiscalização acostado aos autos, ou frustração de direitos trabalhistas.
4. No entanto, há notícia de omissão de registro de vínculo empregatício de 6 (seis) trabalhadores, fato que 
se amolda, em tese, ao tipo do art. 297, § 4º, do Código Penal, sendo de competência da Justiça Federal  
(Enunciados n° 26 e 27 da 2ª CCR), e que se consuma no momento em que o agente não realiza a inserção 
das informações nos documentos mencionados no parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal.
5.  Já com relação aos possíveis  crimes ambientais,  não há indícios de lesão a bens,  serviços ou 
interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas.
6. Homologação do arquivamento quanto aos crimes de redução a condição análoga à de escravo e 
frustração de direitos trabalhistas (arts. 149 e 203 do CP), e designação de outro Membro do Ministério 
Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime previsto no art. 297, § 4º, do 
Código Penal.
7. Remessa de cópias dos autos ao Ministério Público Estadual, para apuração dos possíveis crimes 
ambientais (art. 15 da Lei n° 7.802/89 e art. 56 da Lei n° 9.605/98). 

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.

1093.Processo:1.15.000.000872/2009-36 Voto: 5038/2013 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CONFLITO  NEGATIVO  DE  ATRIBUIÇÕES.  CRIME  DE 

RESPONSABILIDADE, CONSISTENTE NA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS A TEMPO E MODO (ART. 
1º,  VII,  DO  DECRETO-LEI  Nº  201/67).  DESPESAS  REALIZADAS  POR  EX-PREFEITO  (COM 
MANDATO DE 2005 A 2008), COM PRAZO FINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MANDATO 
DA SUBSEQUENTE (2009 A 2012). PERDA DO OBJETO DO PRESENTE CONFLITO ESTABELECIDO 
ENTRE A PR/CE E A PRR DA 5ª REGIÃO, EM RAZÃO DA VERIFICAÇÃO QUE NENHUM DOS POSSÍVEIS 
ENVOLVIDOS SE ELEGEU NO PLEITO DE 2012. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À PR/CE.
1.  Procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  a  não  apresentação  a  tempo  e  modo  da 
prestação de contas relativa à aplicação de recursos repassados pelo FNDE a município. Os recursos 
foram repassados no mandato do ex-Prefeito à frente do município entre 2005/2008, sendo que o prazo 
final para prestação de contas venceu em 28/2/2009, já no mandato de sua sucessora (2009/2012). 
2. O Membro do MPF atuante na PR/CE determinou, em 16/4/2010, o encaminhamento dos autos à 
Procuradoria Regional da República da 5ª Região, uma vez que o prazo final para prestação de contas 
se encerrou em 28/2/2009, no mandato da Prefeita subsequente, devendo recair sobre esta, portanto, a 
responsabilização pela não prestação de contas a tempo e modo.
3. O Procurador Regional da República atuante na PRR da 5ª Região, para a qual os autos foram 
encaminhados,  suscitou  conflito  negativo  de  atribuições,  em  21/7/2010,  por  entender  que  a 
responsabilidade pela não prestação de contas é exclusiva daquele Administrador Público que realizou 
a despesa, não podendo ser transferida para terceiro, de modo que fica o primeiro, mesmo cessado o 
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exercício do mandato, com a obrigação de realizá-la.
4. O delito de não prestação de contas não pode ser atribuído, em princípio, ao ex-alcaide, porquanto o 
mesmo não era mais Prefeito Municipal quando do advento do termo final para a prestação de contas. 
Se quando o ex-gestor deixou o cargo de Prefeito, ainda estava em curso o prazo para prestação de 
contas, não se pode dizer que o mesmo deixou de prestar contas no devido tempo.
5. Não obstante tais considerações, ressalte-se que o encaminhamento dos autos pela PR/CE à PRR 
da 5ª Região se deu em 16/4/2010, e a suscitação do conflito de atribuição em 21/7/2010, época em 
que a Prefeita com mandato de 2009/2012 ainda estava à frente da Prefeitura Municipal.
6. Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do TRE/CE, verifica-se que a mesma não se reelegeu na 
eleições de 2012. Dessa forma, o presente conflito de atribuições entre a PR/CE e a PRR da 5ª Região  
perdeu o objeto, pois nenhum dos envolvidos exercem mais o mandato de Prefeito(a) Municipal, não 
havendo mais que se cogitar, portanto, de atribuição da PRR da 5ª Região para atuar no feito.
7. Tratando-se, assim, de suposto crime praticado por ex-Prefeita Municipal, devem os autos serem 
encaminhados à Procuradoria da República do Ceará. 

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.

1094.Processo:00063/2010 Voto: 5265/2013 Origem: PR -PETROLINA/JUAZEIRO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS 

NO  SISTEMA DO  INSS  POR  EX-FUNCIONÁRIO  E  OBTENÇÃO  DE  VANTAGEM  ILÍCITA POR 
OUTROS  10  INVESTIGADOS.  SAQUES  EFETUADOS  EM  CIDADE  DIVERSA  DO  LOCAL  DA 
CONCESSÃO. O  IPL DEVE  TRAMITAR  NO  LOCAL EM  QUE  A COLHEITA DE  PROVAS  SEJA 
FACILITADA. ULTERIORMENTE, NO MOMENTO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, PODERÃO OS 
CRIMES SEREM DESMEBRADOS OU REUNIDOS EM PEÇA ACUSATÓRIA ÚNICA, EM OBSERVÂNCIA 
AS REGRAS DO ART. 78 DO CPP. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
DO SUSCITANTE.
1.Trata-se de inquérito policial instaurado no âmbito da Delegacia da Polícia Federal em Caruaru com a 
finalidade de apurar a ocorrência de possíveis fraudes em benefícios previdenciários concedidos no 
âmbito da APS em São José do Egito e transferidos para a APS em Petrolina.
2.  Restou apurado que ex-servidor do INSS concedia benefícios fraudulentos a terceiros,  mediante 
contraprestação.
3. Considerando que os saques fraudulentos foram realizados em Petrolina/PE e que a maioria dos 
titulares  dos  benefícios  listados  nos  autos  residem  naquela  cidade,  a  Procuradora  da  República 
suscitada declinou de suas atribuições para a Procuradoria da República no Polo Petrolina/Juazeiro.
4. O Procurador da República no Polo Petrolina/Juazeiro, por seu turno, suscitou conflito aduzindo que 
não se trata o caso de estelionato, mas sim do crime previsto no artigo 313-A do CP (inserção de dados 
falsos, com finalidade de receber vantagem indevida da Administração) e que o local da consumação 
de tal delito foi no âmbito de atuação da Procuradora da República suscitada.
5. A conduta do ex-funcionário do INSS que inseriu falsamente os dados no sistema do INSS se amolda 
como luva ao tipo específico do art.  313-A do CP, já em relação àquelas pessoas que receberam 
ilicitamente a vantagem indevida, deverão essas responderem pelo art. 171 § 3º do CP.
6. Considerando que a maioria dos delitos consumou-se em Petrolina e que os investigados por lá moram, 
procedente que as investigações nessa cidade permaneçam ainda que ulteriormente seja o caso de se 
desmembrarem as  condutas  de  estelionato  e  de  inserção  de  dados  falsos  ou  de  as  condutas  serem 
denunciadas conjuntamente no caso de conexão (no local onde a pena for maior 78, II, a do CPP).
7.  Fixação  da  atribuição  da  Procuradoria  da  República  em  Petrolina  para  dar  prosseguimento  às 
investigações.

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.

1095.Processo:1.32.000.000619/2012-05 Voto: 5247/2013 Origem: PR-RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. NOTÍCIA DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS FEDERAIS. CONFLITO DE 

ATRIBUIÇÕES  ENTRE  MEMBRO  DO  MPF  QUE  JÁ  SE  MANISTOU  EM  INQUÉRITO  POLICIAL 
ARQUIVADO  POR  ESSE  PARA  APURAR  IRREGULARIDADES  NO  MESMO  CONVÊNIO  E  O 
PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITANTE. CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR 
A ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO.
1.  Trata-se  de  peças  de  informação  autuadas  a  partir  de  despacho  proferido  pelo  Procurador  da 
República  suscitado,  titular  do  1º  Ofício  Patrimônio  da  PR/RR,  no  qual  esse  não  reconheceu  a 
prevenção apontada na certidão de verificação e registro, face a investigação promovida nos autos do 
IPL nº 375/2009 (vinculado ao 1º Ofício Patrimônio).
2. O Procurador da República Suscitado requereu a redistribuição do feito entendendo não se tratar do 
mesmo objeto do IPL anterior, dado que a promoção de arquivamento diz respeito à possível fraude em 
licitação e a representação diz respeito à desvio de verbas públicas.
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3. Por seu turno,  o  Procurador da República do 2º Ofício  Patrimônio  suscitou conflito negativo de 
atribuições considerando que o conteúdo da notícia ofertada dizia respeito ao já apurado em Inquérito 
Policial distribuído ao suscitado,tendo feito cotejo analítico entre o conteúdo das duas representações.
4. Em análise do feito, conclui-se que merece prosperar o conflito negativo em favor do Procurador da 
República  Suscitante,  considerando  que  se  trata  do  mesmo  convênio,  eventuais  irregularidades 
poderão recair sobre os mesmos gestores e, desse modo, deverá o Membro do MPF Suscitado fazer a 
análise do contido no presente expediente, de acordo com o art. 18 do CPP e a Súmula do STF nº 524, 
verificando eventual existência de novas provas.
5. Pelo conhecimento do presente conflito negativo e, no mérito, por sua procedência para reconhecer a 
atribuição do Procurador da República Suscitado na Procuradoria da República em Roraima, 1º Ofício 
Patrimônio.

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 DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
1096.Processo:1.34.001.002524/2013-14 Voto: 4118/2013 Origem: PR/SP

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Representação particular noticiando a divulgação de foto da representante em 

reportagem publicada em sítio eletrônico. Informação de que solicitou a remoção da referida foto, sem 
sucesso. 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.

1097.Processo:1.22.000.001056/2013-91 Voto: 4840/2013 Origem: PR-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Revisão  de  declínio  de  atribuições  (Enunciado  nº  32).  Notícia  de 

irregularidades em sociedade de economia mista o que poderia, em tese, caracterizar eventual conduta 
criminosa. Ausência de elementos capazes de justificar a 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.

1098.Processo:1.17.000.000378/2013-83 Voto: 4834/2013 Origem: PR-ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato (art. 171, §3º do CP). Notícia de percepção de benefícios 

previdenciários de pessoa já falecida em hospital estadual. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
IV).  Diligências  junto  ao INSS.  Improcedências  das  alegações,  considerando que  foram realizados 
saques após o óbito. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.
Notícia, ainda, de que pessoa voluntária, em tal hospital, estaria se apropriando de quantias monetárias 
de pacientes, pois estava deixando de repassar aos internados. Revisão de declínio (Enunciado n° 32). 
Ausência de indícios de ofensa a bens ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou 
empresas públicas. 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.

1099.Processo:1.17.000.000643/2013-23 Voto: 4841/2013 Origem: PR-ES
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.

1100.Processo:1.34.002.000267/2013-76 Voto: 4116/2013 Origem: PRM/ARAÇATUBA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (art. 171 do CP). Contratação indevida de empréstimo 

consignado  em  nome  de  aposentado.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Lesão  suportada 
exclusivamente por particular. Ausência de elementos capazes de justificar a 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.
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1101.Processo:1.34.001.002815/2013-11 Voto: 4838/2013 Origem: PR-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  estelionato  (art.  171  do  CP).  Representação  particular 

noticiando suposta fraude consistente no fornecimento de empréstimo mediante o pagamento de um 
sinal. 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.

1102.Processo:1.34.001.002536/2013-49 Voto: 4175/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (art. 171 do CP). Notícia anônima comunicando o 

recebimento de correspondência eletrônica fraudulenta, provavelmente com vírus. 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.

1103.Processo:1.34.001.002828/2013-81 Voto: 4177/2013 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 e nem a devolução do 
dinheiro.  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.

1104.Processo:1.23.000.001470/2012-82 Voto: 4138/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de tráfico internacional de pessoas com o fim de exploração 

sexual (art. 231 do CP). Notícia inicialmente trazida pela declarante de que dois sócios comandavam 
uma rede de tráfico de pessoas que levava mulheres, em sua maioria de Belém, para exercerem a 
prostituição  na  Europa.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Diligência.  Determinação à Polícia 
Federal  que procedesse à oitiva da declarante, uma vez que a narrativa inicial  era confusa e com 
elementos  vagos.  Nas  declarações  prestadas  junto  à  PF,  a  representante  esclareceu  que  os 
investigados aliciavam mulheres com o intuito de que elas se prostituíssem em outros Estados da 
Federação, mais especificamente no Estado da Bahia, onde mantinham estabelecimento comercial que 
pode ter  sido  usado como casa  de  prostituição.  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.

1105.Processo:1.34.001.002763/2013-74 Voto: 4178/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível prática do crime previsto no art. 154-A do CP. Representação particular  

noticiando a invasão de sítio eletrônico de notícias por “hackers”, fazendo modificações na página com 
conteúdo pornográfico. 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.

1106.Processo:1.00.000.007224/2013-10 Voto: 4304/2013 Origem: PRM/PASSOS-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  administrativo.  Possível  crime  de  furto  (art.  155  do  CP).  Apuração  da  subtração  de 

aparelho  celular  de  advogado,  praticado  por  funcionário  terceirizado  (porteiro)  da  Justiça  Federal. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). O investigado era terceirizado para a execução de atividade 
alheia aos fins do ente em que trabalhava. Não incidência do art.  327, §1°, do CP. Inexistência de  
ofensa a bens, serviços ou interesses da União. Ausência de elementos de informação capazes de 
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justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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.

1107.Processo:00336/2011 Voto: 4837/2013 Origem: PRM-JUIZ DE FORA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Crime de furto (art. 155 do CP). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 33).  

Notícia  de  furto  de  obra  literária  em  biblioteca  privada.  Diligências  junto  ao  IPHAN.  Ausência  de 
acautelamento ou tombamento da aludida obra sob o âmbito federal. Ausência de elementos capazes 
de  justificar  a  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.

1108.Processo:1.25.005.000423/2013-88 Voto: 4348/2013 Origem: PRM/LONDRINA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de apropriação indébita (art. 168, §1°, III, do CP). Notícia de que 

advogado teria sacado e se apropriado indevidamente de valores de depósitos judiciais pertencentes 
aos seus clientes. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Os saques foram efetuados por advogado que 
detinha procuração dos autores para realizá-los. Prejuízo dos 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.

1109.Processo:1.34.014.000208/2013-69 Voto: 4508/2013 Origem: PRM/S. JOSÉ DOS CAMPOS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Representação  particular  noticiando  que  um  contador  teria  assumido  o 

compromisso de extinção de duas empresas inativas, porém presume-se que tal compromisso não teria  
sido honrado. O representante relata ainda que os compradores de um apartamento que possuía em 
São José dos Campos não transferiram o cadastro imobiliário para o nome deles, de forma que as 
dívidas referentes ao imposto permanecem em nome do noticiante. 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.

1110.Processo:1.34.010.000358/2013-11 Voto: 4638/2013 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Notícia anônima em que o representante narra o recebimento de e-mail com suposta 

promoção e link para sítio eletrônico falso de empresa, solicitando dados de cartão e senha. Recebimento do 
arquivamento como declínio de atribuições (Enunciado n° 32). Possível crime de estelionato contra particular 
(art.  171 do CP).  Ausência  de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério 
Público Federal. 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.

1111. Processo:1.15.002.000263/2013-43 Voto: 4666/2013 Origem: PRM-JUAZEIRO DO NORTE-CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de ameaça (art. 147 do CP). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 

nº  32).  Comunicação  de  ameaça  em  desfavor  do  noticiante.  Ausência  de  elementos  capazes  de 
justificar a 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.

1112.Processo:1.34.001.003009/2013-51 Voto: 4679/2013 Origem: PR-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime autoral  (art.  184 do CP).  Venda indevida de material de estudos para 

concursos públicos violando direitos autorais. Ausência de elementos capazes de justificar a 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 
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Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

1113.Processo:1.17.000.000875/2013-81 Voto: 4836/2013 Origem: PR-ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Abandono de cargo público (art. 323 do CP). Notícia de abandono de cargo público de  

professor municipal. Ausência de elementos capazes de justificar a 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.

1114.Processo:1.34.001.002953/2013-91 Voto: 4839/2013 Origem: PR-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Apologia ao crime (art. 287 do CP). Notícia de comentários postados em site de 

relacionamento que poderiam, em tese, constituir o crime do art. 287 do CP. Ausência de elementos  
capazes de justificar a 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.

1115.Processo:1.23.000.000158/2013-52 Voto: 4707/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação autuadas em razão de termos de declaração em que reclamante relata que está 

insatisfeita com o acordo homologado, bem como que foi abordada em frente ao prédio do TRT por um 
indivíduo  que  a  conduziu  pelo  braço  ao  escritório  dos  advogados  constituídos  nos  autos,  o  que 
supostamente caracterizaria agenciamento de clientes por advogados. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32).  Eventual lesão a interesses 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.

1116. Processo:1.24.000.000649/2012-85 Voto: 4835/2013 Origem: PR-PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Notícia anônima de que estariam 

ocorrendo diversas irregularidades no âmbito de hospital municipal. Diligências para verificar eventuais 
irregularidades.  Não verificação de irregularidades que atrairiam a atribuição do MPF.  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.

1117. Processo:1.34.030.000244/2012-43 Voto: 5064/2013 Origem: PRM/JALES-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de patrocínio infiel (art. 355 do CP). Declarante 

sustenta que sofreu cobrança abusiva de honorários advocatícios, fixados em 50% sobre o valor da 
causa, mais 24 parcelas mensais de R$ 200,00. Informa, ainda, que a advogada cobrou uma parcela 
sob alegação de que, caso não pagasse, poderia perder a aposentadoria obtida. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Não constatação da prática do delito de patrocínio infiel, com a necessária elementar  
“traição” no curso de processo judicial. Possibilidade de configuração do crime de estelionato contra 
particular (art. 171 do CP), caso se verifique que o consentimento da representante em realizar o pagamento 
foi obtido mediante artifício fraudulento da advogada e que a vantagem era ilícita, ou ainda do delito de 
extorsão (art. 158 do CP), tendo em vista a ameaça de mal injusto e grave (cancelamento da aposentadoria). 
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.

1118. Processo:1.34.001.002975/2013-51 Voto: 5241/2013 Origem: PR-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (art. 171 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 

32). Notícia anônima comunicando a existência de sítio da internet com publicidade falsa de venda de 
aparelho celular.  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 
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Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

1119. Processo:1.22.002.000072/2013-47 Voto: 5258/2013 Origem: PRM-UBERABA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato (art. 171 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  

Possível “golpe do montepio”. Recebimento de correspondência por particular, em nome de suposta 
seguradora,  afirmando  que  noticiante  possuiria  direito  a  valores  relativos  a  previdência  privada. 
Seguradora não cadastrada na Superintendência de Seguros Privados-SUSEP. Interesse de natureza 
exclusivamente privada. 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.

1120.Processo:1.34.001.002017/2013-81 Voto: 4119/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato (art. 171 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  

Possível “golpe do montepio”. Recebimento de correspondência por particular, em nome de suposta 
seguradora,  afirmando  que  o  noticiante  possuiria  direito  a  valores  relativos  a  previdência  privada. 
Seguradora não cadastrada na Superintendência de Seguros Privados-SUSEP. Interesse de natureza 
exclusivamente privada. 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.

1121.Processo:1.31.000.000533/2013-92 Voto: 4875/2013 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes de prevaricação e corrupção ativa (arts. 319 e 333 do CP).  

Notícia anônima relatando suposto esquema de “venda de sentenças” por Juíza Estadual, envolvendo 
um  assessor  jurídico  e  uma  advogada.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Magistrada  com 
prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça (art. 96, III, da CF). Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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.

1122.Processo:1.14.000.000756/2013-31 Voto: 4989/2013 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Notícia de que Juiz de Vara de 

Família teria descumprido requisições que lhe foram dirigidas pela Justiça do Trabalho. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Magistrado com prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça (art. 96, III, da CF). Ausência 
de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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.

1123.Processo:1.24.000.000598/2013-72 Voto: 4877/2013 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Possível  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  340  do  CP e  71  da  Lei  n°  

8.078/90. Declarações prestadas por funcionário de empresa energética noticiando o furto de energia 
forjado pela própria empresa nas residências dos consumidores, acarretando a cobrança de multas 
indevidas  e  acréscimo  no  valor  do  serviço.  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.

1124.Processo:1.34.001.002986/2013-31 Voto: 4878/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (art. 171 do CP). Representação particular em que 

o noticiante comunica a possível invasão de seu computador, tendo sido alterada sua senha de acesso  
ao e-mail pessoal e realizadas compras online com seu cadastro. 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 
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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.

1125.Processo:1.34.001.002940/2013-12 Voto: 4880/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Possível  crime de estelionato (art.  171 do CP).  Notícia  anônima comunicando o 

recebimento de mensagem eletrônica fraudulenta sobre suposto cheque protestado, com o intuito de obter  
dados pessoais  do destinatário.  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.

1126.Processo:1.34.004.000746/2013-72 Voto: 4886/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Notícia  anônima relatando que três  dos atuais  vereadores  em exercício  em 

Câmara  Municipal  seriam  analfabetos  e  não  teriam  condições  de  representar  eficientemente  a 
população. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Possibilidade de cometimento de crime eleitoral (art. 
350  da  Lei  n°  4.737/65).  A competência  para  o  processo  e  julgamento  é  da  Justiça  Eleitoral. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral,  com remessa dos autos ao 
Procurador Regional Eleitoral.

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.

1127.Processo:1.34.001.003073/2013-32 Voto: 5242/2013 Origem: PR-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato (art. 171 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 

32). Notícia anônima comunicando a existência de sítio da internet com publicidade falsa de consórcio 
de veículo. 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.

1128.Processo:1.34.001.003072/2013-98 Voto: 4887/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Possível  tentativa  de estelionato  (art.  171  do CP).  Representação  particular  

noticiando  o  recebimento  de  e-mail  supostamente  falso,  simulando  ser  de  instituição  financeira, 
solicitando que o destinatário instale o módulo de segurança constante no próprio e-mail. 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.

1129.Processo:1.25.005.000038/2013-31 Voto: 5005/2013 Origem: PRM/LONDRINA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (arts. 299 e 

304 do CP). Declarações de isenções indevidas junto a Cartório de Registro de Imóveis para fins de 
averbação em matrícula. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Representações Fiscais para Fins 
Penais  encaminhadas à PRM/Londrina-PR tão somente em relação ao suposto crime de falsidade 
ideológica praticado em face do Ofício de Registro de Imóveis. Eventual lesão aos interesses e serviços 
notariais e de registro, sujeito ao controle e fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado. Inexistência 
de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas entidades.  
Conduta autônoma em relação à suposta omissão de remunerações pagas com a finalidade de suprimir 
tributo (art. 337-A do CP). Ausência de informações acerca do eventual exaurimento de procedimentos 
fiscais que resultaram nas autuações do investigado. Representação Fiscal  para Fins Penais a ser 
encaminhada ao Ministério Público Federal em caso de confirmação do efetivo dano ao bem jurídico 
tutelado.  Crime de natureza material,  cuja  ocorrência  depende da constituição definitiva  do crédito 
tributário, que somente se dará com Decisão final no âmbito administrativo. Homologação do declínio 
de atribuição ao Ministério Público Estadual, para apuração dos possíveis crimes previstos nos arts. 299 
e 304 do CP.

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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1130.Processo:1.35.000.000405/2013-08 Voto: 5101/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de maus-tratos (art. 136 do CP). Revisão de declínio (Enunciado 

nº 32). Notícia de espancamento reiterado de criança por parte de sua genitora. 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.

1131.Processo:1.18.000.000390/2013-51 Voto: 5104/2013 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de abuso de autoridade. Notícia de que policiais militares teriam 

algemado e levado policial federal para a Delegacia, supostamente de forma ilícita. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Informações de que o policial federal não estava em serviço no momento do fato.  
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.

1132.Processo:1.15.000.001256/2013-89 Voto: 5123/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de pedofilia (art. 241-D da Lei n° 8.069/90). Investigado estaria  

assediando  uma  adolescente  de  13  anos  de  idade  por  meio  da  rede  mundial  de  computadores.  
Arquivamento recebido como declínio (Enunciado nº 32). Comunicações restritas aos particulares, por 
meio de contato  telefônico e de Skype. Inexistência  de indícios de transnacionalidade da conduta. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.  
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.

1133.Processo:1.30.001.003012/2013-14 Voto: 5181/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de uso de documento falso perante Junta Comercial (art. 304 do 

CP).  Apresentação  de  documento  para  registro  na  JUCERJA  com  autenticidade  de  selo  de 
reconhecimento  de  firma  não  confirmada  pelo  Cartório.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  A 
inserção de dados ou apresentação de documentos falsos perante a Junta Comercial sob a supervisão 
do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento 
da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi 
ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedentes do 
TRF1-ED 1574 MG 2000.38.03.001574-0. Rel. Cândido Ribeiro. 3ª Turma. DJ 08/10/2004 e do STJ 
(CC, 81261. Rel. Arnaldo Esteves Lima, 3ª Seção – STJ, DJe de 16/03/2009, unânime). Ausência de 
atribuição do Ministério Público Federal. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

1134.Processo:0001643-20.2012.4.05.8302 Voto: 5263/2013 Origem: PRM-CARUARU-PE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de posse de arma de fogo (art.  12,  da Lei  nº 10.826/03).Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32). Apreensão de arma de fogo na casa do irmão de investigado de crimes de 
roubos  a  agências  da  CEF.  Diligências.  Ausência  de  correlação  entre  a  posse  de  arma  e  outras 
condutas  criminosas.  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.

1135.Processo:1.33.008.000432/2012-96 Voto: 5245/2013 Origem: PRM-ITAJAÍ-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).  Notícia de que suboficial da Marinha 

estaria sofrendo situações vexatórias de seu superior hierárquico. Eventuais condutas praticadas por 
militar contra militar no exercício de suas funções. Ausência de atribuição do MPF. Homologação do 
declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

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.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
1136.Processo:1.13.000.000223/2009-18 Voto: 4146/2013 Origem: PR/AM

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Notícia  anônima  relatando  suposto  vazamento  de  informações  acerca  de 

operações realizadas pela Polícia Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia 
desprovida de elementos mínimos justificadores do prosseguimento da persecução penal, tratando-se 
de meras impressões do declarante. Homologação do arquivamento.
Notícia, ainda, de supostas irregularidades na contratação de OSCIP na terceirização de mão-de-obra para o  
Instituto Médico Legal e para o Instituto de Criminalística do Estado do Amazonas. Revisão de declínio 
(Enunciado n° 32). Ausência de indícios de ofensa a bens ou interesses da União ou de suas entidades 
autárquicas ou empresas públicas. 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.

1137.Processo:1.16.000.001411/2013-20 Voto: 4986/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  de  moeda  falsa  (art.  289,  §1°,  do  CP).  Apreensão  de  uma  cédula 

inautêntica no valor de R$ 50,00 durante revista pessoal realizada em indivíduos em atitude suspeita.  
Revisão de arquivamento e declínio (LC 75/93, art. 62, IV c/c Enunciado n° 32). Constatação de que a 
nota falsa estava em poder e pertencia a um adolescente. Configuração de ato infracional. Competência 
do Juiz da Infância e da Juventude, ainda que o crime tenha sido praticado em detrimento da União 
(Enunciado n° 42 desta 2ª CCR). Homologação do arquivamento, quanto ao crime de moeda falsa, em 
relação ao suspeito maior  de 18 anos. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público do 
Distrito  Federal  e  Territórios,  quanto  ao  menor  de  idade.  Necessidade  de  comunicação  do  fato  ao 
Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados 
sobre moeda falsa.

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.

1138.Processo:00314/2008 Voto: 5108/2013 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de furto (art. 155 do CP). Notícia de que policiais militares teriam 

subtraído carregador municiado, de propriedade da Polícia Rodoviária Federal, durante atendimento de 
ocorrência de “vias de fato” em residência de ex-agente da PRF. Revisão de arquivamento (LC 75/93,  
art.  62,  IV).  Diligências.  Informações  da  Superintendência  da  PRF  de  que  o  armamento  outrora 
acautelado ao ex-PRF já havia sido recolhido e encaminhado às áreas pertinentes. Constatação de que 
a informação prestada pelo ex-PRF de que havia sido subtraída de sua residência  armamento da 
corporação é inverídica. Ausência de indícios do crime de furto. Homologação do arquivamento.
Possível crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), praticada pelo ex-agente da PRF contra os 
policiais militares, em razão da falsa comunicação de crime, dando causa a instauração de inquérito 
policial contra quem o sabia inocente. Revisão de declínio (Enunciado n° 32). Ausência de indícios de 
ofensa  a  bens  ou  interesses  da  União  ou  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas. 
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.

1139.Processo:1.33.000.000601/2012-68 Voto: 5106/2013 Origem: PR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato (art. 171,CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 

32, 2ªCCR). Notícia de fraude para o recebimento de indenizações oriundas do Seguro Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT. 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.

1140.Processo:1.25.000.001279/2013-47 Voto: 5091/2013 Origem: PR-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Tentativa de crime de falso. Pedido solicitado em rede social à servidor cartorário 

de expedição de certidão de nascimento com dados falsos.  Diligências.  Documento não expedido. 
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 
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Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

1141.Processo:1.32.000.000323/2013-67 Voto: 5090/2013 Origem: PR-RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Crime de esbulho possessório (art. 161, II, do CP). Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32). Notícia de que servidor público estadual, da Secretaria de Estado de Agricultura, 
mediante a ajuda de terceiros, teria invadido propriedade de área referente à projeto de assentamento. 
Ausência de interesses da União no caso, considerando que a mera questão possessória, no caso de 
terra de assentamento estabelecido pelo INCRA não é suficiente para atribuir a competência federal. 
Precedente  STJ  (CC  201200314138,  Rel.  Alderita  Ramos  de  Oliveira(convocada),  STJ  –  Terceira 
Seção, DJE 20/02/2013). 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
1142.Processo:1.22.003.000663/2010-61 Voto: 4917/2013 Origem: PRM – UBERLÂNDIA-MG

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  Notícia de irregularidades 

quanto à destinação de recursos do Ministério dos Esportes repassados a clube de esporte, para o 
programa de formação de atletas. Diligências junto ao clube, Receita Federal e juntada de prestação de 
contas.  Regularidade.  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.

1143.Processo:1.23.006.000060/2012-64 Voto: 4120/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Possível  crime ambiental  (Lei  n°  9.605/98).  Venda de madeira  serrada sem 

licença válida, lastreada em ATPF's ideologicamente falsificadas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Os fatos ora tratados já são objeto de apuração na Ação Penal n° 2009.39.00.006578-0.  
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.

1144.Processo:1.29.006.000129/2013-17 Voto: 4893/2013 Origem: PR-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Crime de pesca no período defeso. 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já são objeto de apuração na  
Ação Penal n° 5002206-33.2013.404.7101. 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.

1145.Processo:1.35.000.000708/2013-12 Voto: 4121/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3°, do CP). Recebimento  

de benefício previdenciário após o óbito do titular.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV).  
Requisição de instauração de inquérito policial para apurar os fatos (ofício n° 321/13). 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.

1146.Processo:1.30.001.001614/2013-37 Voto: 4910/2013 Origem: PR/RJ
1147.Processo 1.30.001.002238/2013-06 Voto: 4905/2013 Origem: PR/RJ
1148.Processo:1.15.000.000679/2013-81 Voto: 4909/2013 Origem: PR-CE

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças 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 
beneficiária. Diligências realizadas pelo INSS, sem conduto localizar qualquer indício de autoria delitiva. 
Exaurimento  das  diligências  possíveis.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito. 
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.

1149.Processo:00118/2012 Voto: 4136/2013 Origem: PRM/UBERABA-MG
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Possível prática do crime previsto no art. 331 do CP. Desacatar servidor público no 

exercício de suas funções, proferindo palavras de baixo calão. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Os fatos ora tratados já foram objeto de transação penal no Juizado Especial Criminal, sendo 
inclusive extinta a punibilidade em razão do adimplemento da pena de multa imposta. 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.

1150.Processo:1.34.014.000180/2013-60 Voto: 4137/2013 Origem: PRM/S. JOSÉ DOS CAMPOS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de contrabando (art. 334 do CP). Representação Fiscal para Fins 

Penais noticiando duas apreensões de cigarros, sem os documento fiscais que comprovassem a sua 
regular importação. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já são objeto 
de apuração nos Inquéritos Policiais n° 201/2011-4 e 298/2012-4. 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.

1151.Processo:1.30.015.000096/2013-85 Voto: 4139/2013 Origem: PRM/MACAÉ-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de contrabando (art. 334 do CP). Representação 

Fiscal para Fins Penais noticiando a apreensão de 2 (duas) máquinas caça-níqueis no estabelecimento 
comercial do investigado. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já são 
objeto de apuração na Ação Penal n° 2011.51.16.000701-06. 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.

1152.Processo:1.25.006.000180/2013-78 Voto: 4243/2013 Origem: PRM/MARINGÁ-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de roubo (art. 157 do CP). Notícia de assalto contra Agência dos  

Correios com Banco Postal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já 
são objeto de apuração no Inquérito Policial n° 0238/2013 DPF/MGA/PR. 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.

1153.Processo:1.25.006.000188/2013-34 Voto: 4244/2013 Origem: PRM/MARINGÁ-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de roubo (art. 157 do CP). Notícia de assalto contra Agência dos  

Correios com Banco Postal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já 
são  objeto  de  apuração  no  Inquérito  Policial  n°  0208/2013  DPF/MGA/PR  (autos  n°  5005257-
55.2013.404.7003). 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.

1154.Processo:1.28.000.000535/2013-77 Voto: 4580/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de roubo (art. 157 do CP). Notícia de assalto contra Agência dos  

Correios com Banco Postal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já 
são objeto de apuração no Inquérito Policial n° 450/2013. 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.

1155.Processo:1.28.000.002167/2012-11 Voto: 4588/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de roubo (art. 157 do CP). Notícia de assalto contra Agência dos  

Correios com Banco Postal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já 
foram objeto de apuração no Inquérito Policial  n° 572/2012 SR/DPF/RN, tendo sido oferecida ação 
penal em face dos autores do delito (autos n° 0007790-59.2012.4.05.8400). 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.
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1156.Processo:1.35.000.000673/2013-11 Voto: 4892/2013 Origem: PR-SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de crime contra a ordem 

tributária  praticado  por  pessoas  jurídicas,  consistentes  em  sonegações  de  impostos  estaduais.  
Existência de procedimento de âmbito estadual apurando as mesmas condutas. 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.

1157.Processo:1.22.001.000037/2013-38 Voto: 4324/2013 Origem: PRM/JUIZ DE FORA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Apuração da situação 

da conta Refis  de pessoa  jurídica.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Os fatos ora 
tratados já são objeto de apuração no Inquérito Policial n° 145/2001. 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.

1158.Processo:1.28.200.000159/2012-83 Voto: 4891/2013 Origem: PRM-CAICÓ-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Administrativo. Crime de desobediência. (art. 330 do CP). Revisão de arquivamento (art.  

62, IV, da LC n. 75/93). Notícia de descumprimento de ordem judicial. Ausência de indícios de intenção 
de descumprir a ordem judicial considerando o cumprimento extemporâneo da obrigação. 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.

1159.Processo:1.25.000.001081/2013-63 Voto: 4336/2013 Origem: PRM/GUARAPUAVA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Descumprimento de decisão 

judicial.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Os fatos ora tratados já foram objeto de  
apuração  na  peça  de  informação  1.25.004.000060/2013-91,  já  encaminhada  à  VF  e  JEF  Cível  e 
Criminal de Guarapuava (5001969-90.2013.404.7006), com pedido de designação de audiência para 
oferecimento  de  transação  penal.  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.

1160.Processo:1.22.000.002970/2012-79 Voto: 4919/2013 Origem: PR-MG
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. Ausência de indícios de intenção de 
descumprir a ordem judicial considerando o cumprimento extemporâneo da obrigação. 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.

1161.Processo:1.25.002.000595/2012-09 Voto: 4346/2013 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de estelionato qualificado (art. 171, §3°, do CP). 

Emissão de certidão de óbito  de pessoa não falecida,  com a suposta intenção de obter  benefício 
previdenciário pelo INSS. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já são 
objeto de apuração no PIC n° 1.25.010.000043/2012-93, que teve homologado o declínio em favor do 
Ministério Público Estadual em razão da informação do INSS de que até o momento não há indícios de 
pagamento de benefício à pessoa cujo nome consta na certidão de óbito. 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.

1162.Processo:1.22.005.000049/2013-22 Voto: 4923/2013 Origem: PRM-MONTES CLAROS-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de descaminho (art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Os fatos ora tratados já são objeto de apuração nos auto de n° 2008.38.07.002137-7. 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 a Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

1163.Processo:1.34.003.000174/2005-21 Voto: 4347/2013 Origem: PRM/BAURU-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado inicialmente como Procedimento Criminal Preparatório 

de Sequestro de Bens, e que atualmente está sendo utilizado para o acompanhamento de uma ação 
penal, de um inquérito policial, bem como do parcelamento do respectivo débito tributário, visando, se 
for o caso, à propositura de medida cautelar de sequestro de bens. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Informações de que os únicos procedimentos fiscais que ainda permanecem em tramitação,  
em virtude de parcelamento, são também objeto do inquérito policial n° 0000228-62.2000.403.6108, e 
nele a regularidade do parcelamento já é acompanhada pelo Órgão Ministerial. Há ainda uma ação 
penal em trâmite na Justiça Federal em fase de instrução (n° 0000437-21.2006.403.6108). Por fim, 
consta  dos  autos  que  o  parcelamento  também  está  sendo  acompanhado  no  PIC  n° 
1.34.003.000047/2007-94. Inexistência de razão para a manutenção do presente procedimento, uma 
vez que o Membro do MPF já está desempenhando seu mister na ação penal, no inquérito policial e no 
PIC acima mencionados. 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.

1164.Processo:1.25.015.000030/2013-55 Voto: 4226/2013 Origem: PRM/UNIÃO DA VITÓRIA-PR
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 2/1998 e 3/1998. 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.

1165.Processo:1.30.001.002807/2013-13 Voto: 4325/2013 Origem: PR/RJ
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 7/1994 e 8/1994. 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.

1166.Processo:1.30.001.002307/2013-73 Voto: 4326/2013 Origem: PR/RJ
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 do titular. 
Saques efetuados entre 6/1994 e 8/1994. 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.

1167.Processo:00252/2013 Voto: 4579/2013 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito  policial.  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 5/1998 e 2/1999. 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.

1168.Processo:1.15.000.001213/2013-01 Voto: 4607/2013 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 do titular. A 
última parcela do benefício foi sacada em 9/1998. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data 
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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.

1169.Processo:1.30.006.000141/2013-19 Voto: 4327/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque indevido de 1 (uma) parcela de benefício previdenciário 
após o óbito do segurado, referente ao mês do falecimento do beneficiário. Evidente ausência de dolo 
em obter vantagem ilícita, mediante fraude. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
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.

1170.Processo:1.30.006.000140/2013-66 Voto: 4330/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque indevido de 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário 
após o óbito do segurado, referentes ao mês do falecimento do beneficiário e ao subsequente. Evidente 
ausência  de  dolo  em  obter  vantagem  ilícita,  mediante  fraude.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. 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.

1171.Processo:1.30.006.000154/2013-80 Voto: 4333/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque indevido de 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário 
após o  óbito  da segurada.  Evidente ausência  de dolo  em obter  vantagem ilícita,  mediante  fraude. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 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.

1172.Processo:1.15.000.001308/2013-17 Voto: 4598/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saque indevido de 3 (três) parcelas de benefício previdenciário 
após o óbito do segurado, referentes ao mês do falecimento do beneficiário e aos dois subsequentes. 
Ressalte-se que o valor da primeira parcela era quase integralmente devido, uma vez que a morte do 
beneficiário ocorreu no em 19/2/2008 e o benefício foi pago até 30/4/2008. Evidente ausência de dolo 
em obter vantagem ilícita, mediante fraude. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. 
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.

1173.Processo:1.25.015.000032/2013-44 Voto: 4229/2013 Origem: PRM/UNIÃO DA VITÓRIA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Recebimento 

de benefício após o óbito do titular,  por pessoa não identificada. Saques efetuados entre 9/2000 e 
5/2001.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  O  de  cujus  não  possuía  procurador  ou 
representante legal cadastrado. A Previdência Social procurou ouvir o declarante do óbito, bem como 
pessoas próximas ao titular do benefício que pudessem contribuir com a identificação do autor dos 
saques.  Ausência  de  indícios  mínimos  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.

1174.Processo:0134/2012 Voto: 4646/2013 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito  policial.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (art.  171,  §3°,  do  CP).  Supostas 

inconsistências  temporal  e  profissional  em  documento  que  subsidiou  a  concessão  de  benefício 
previdenciário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Os documentos e relatos 
dos autos sinalizam que a investigada é de fato agricultora, tratando-se de pessoa analfabeta, bastante 
humilde e que já contava com 64 anos quando requereu o benefício. Ademais, as informações contidas 
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nos autos permitem concluir que, na verdade, o documento arquivado na escola da filha da investigada 
é que possuía informação incorreta quanto à sua ocupação (doméstica), e não o que foi entregue ao 
INSS (agricultora). Ausência de indícios da prática 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.

1175.Processo:1.17.000.000810/2013-36 Voto: 4253/2013 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental (art. 34 da Lei n° 9.605/98). Apreensão de uma rede de 

pesca abandonada, encontrada em canal de navegação em área Federal. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de indícios mínimos 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.

1176.Processo:00008/2012 Voto: 4656/2013 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Possível crime de peculato (art. 312 do CP). Apuração de saque não autorizado da 

conta vinculada de FGTS de correntista da CEF. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  
Diligências.  Oitiva da empregada suspeita,  que afirmou categoricamente que não havia realizado o 
saque e concordou em fornecer material padrão gráfico de seu punho para fins de exame. Realização 
de perícia grafotécnica a fim de confrontar a sua assinatura com aquela constante no comprovante do 
saque questionado.  Impossibilidade de comprovação inequívoca do autor  da conduta.  Ausência  de 
indícios suficientes 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.

1177.Processo:1.34.006.000117/2013-22 Voto: 4122/2013 Origem: PRM/GUARULHOS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Notícia anônima em que o representante narra que os dados de seu sinal de 

internet  estariam  sendo  interceptados  indevidamente  pela  operadora  do  serviço  de  banda  larga. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos relatados de forma demasiadamente vaga,  
dificultando-se a compreensão do ocorrido e a pretensão do remetente.  Solicitação ao técnico em 
informática da PRM/Guarulhos que analisasse a plausibilidade da notícia, o qual certificou que não foi  
possível  identificar  que  o  domínio  apontado  tenha  qualquer  relação  com  as  alegações  do  autor. 
Impossibilidade de contato com o representante para obtenção de maiores informações sobre os fatos  
narrados.  Ausência  de  elementos  mínimos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  penal. 
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.

1178.Processo:1.30.017.000181/2013-23 Voto: 4198/2013 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Representação  particular  noticiando  que  há  um  perfil  falso  na  rede  social 

facebook  que  estaria  utilizando  a  foto  de  uma  menor  para  extorsão  de  dinheiro.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Em consulta aos sites indicados, não foi possível visualizar as 
páginas,  pois  não  foram  encontradas.  Comunicado  o  representante  sobre  o  arquivamento,  este 
confirmou que a página realmente foi removida e não prestou maiores informações sobre os fatos 
narrados.  Ausência  de  elementos  mínimos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  penal. 
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.

1179.Processo:1.35.000.000554/2008-00 Voto: 4231/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra a ordem tributária (art. 1°, inciso I, da Lei n° 

8.137/90). Redução indevida da Base de Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física com despesas 
médicas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações da Receita Federal 
de que o parcelamento do crédito tributário foi encerrado por 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.

1180.Processo:1.25.002.000771/2013-85 Voto: 4314/2013 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  ofício  encaminhado  pela  Penitenciária  Federal  de 

Catanduvas. Suposta falta disciplinar de natureza grave imputada a interno (Decreto n° 6.049/2007) c/c 
o crime de ameaça (art. 147 do CP). Notícia de que interno teria ameaçado sua visita, por achar ser 
culpa dela o período que tiveram as visitas pelo parlatório e que ela teria outro parceiro fora da unidade. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A vítima manifestou expressamente seu desejo de não 
representar. Ausência de condição de procedibilidade. 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.

1181.Processo:0006172-79.2012.4.05.8400 Voto: 3549/2013 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  ambiental  (art.  60  da  Lei  n°  9.605/98).  Apuração  da 

responsabilidade penal relativa à empreendimento hoteleiro em Via Costeira no Município de Natal, em 
área de patrimônio da União,  sem a respectiva licença ambiental de operação e sem inscrição no 
Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Ofício  do 
IBAMA esclarecendo que os hotéis que se encontram na Via Costeira estão cadastrados no Cadastro 
Técnico Federal, porém apresentam algumas pendências. Informações da SEMURB de que a zona 
onde  se  encontram os  hotéis  foi  inaugurada  há  mais  de  30  anos  e  que  os  referidos  imóveis  se 
instalaram,  de  certa  forma,  a  convite  do  Governo  do  Estado,  obtendo  alvarás  e  financiamentos 
conforme  a  legislação  da  época.  Ademais,  o  empreendimento  em  questão  contava  com  Licença 
Ambiental de Operação, porém esta estava vencida, sendo que seus responsáveis, tão logo autuados,  
buscaram rapidamente obter a renovação. Ausência de indícios de má-fé ou 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.

1182.Processo:1.35.000.001776/2012-18 Voto: 4471/2013 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de fraude processual (art. 347 do CP). Falsificação documental 

para  obtenção de  benefício  previdenciário  de  aposentadoria  por  idade,  na  qualidade  de  segurada 
especial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Falsificação grosseira. Pleito administrativo 
indeferido e ação judicial  julgada improcedente.  Inocuidade do uso  do documento ideologicamente 
falsificado. Ausência de potencialidade lesiva. 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.

1183.Processo:1.23.000.000461/2013-55 Voto: 4518/2013 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de falso testemunho (art.  342 do CP).  Supostas divergências 

entre os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas e o preposto da reclamada, com relação 
ao intervalo intrajornada dos empregados. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O preposto 
da empresa foi claro ao afirmar que não conhece a realidade da loja, pois desenvolve suas atividades 
na matriz.  Consta dos autos,  ainda,  que a decisão de primeiro  grau foi  reformada,  sendo que  os 
Desembargadores consideraram como verdade aquilo que foi  dito pelas testemunhas.  Ausência  de 
indícios da prática 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.

1184.Processo:1.29.015.000150/2013-11 Voto: 4585/2013 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Possível  crime de descaminho (art.  334 do CP).  Apreensão de 12 litros  de 

cerveja oriundos da Argentina, em veículo automotor. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A 
Receita  Federal  do  Brasil  não  verificou  a  ocorrência  de  ilícito  fiscal,  procedendo a devolução  das 
mercadorias  ao  investigado.  Ausência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  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.

1185.Processo:1.20.000.001074/2011-86 Voto: 4897/2013 Origem: PR-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  aliciamento  de  trabalhadores  no  território 

nacional (Art. 207 do CP.) Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em 
razão  de  ofício  oriundo  da  justiça  trabalhista  para  apurar  eventual  conduta  de  aliciamento  de 
trabalhadores no território nacional.  Diligências.  Requisição de depoimentos e documentos junto ao 
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juízo oficiante. Ausência de vestígios de aliciamento e de quaisquer diligências aptas a localizar indícios 
de autoria e materialidade. 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.

1186.Processo:1.15.002.000048/2012-61 Voto: 4911/2013 Origem: PRM-CATEÚS/TAUÁ-CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crimes de responsabilidade de ex-prefeito (1º,III e VII, do Decreto-

Lei  nº  201/67).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inciso,  IV).  Notícia  de  ausência  de 
prestação  de  contas  e/ou  malversação  de  verbas  públicas  de  convênio  celebrado  com  a  União. 
Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,  já  que  os  fatos  datados  são  de  2000.  Extinção  da 
punibilidade . Homologação do arquivamento em razão da prescrição. 

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.

1187.Processo:1.27.000.000298/2013-81 Voto: 4617/2013 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1º do DL n° 

201/67). Notícia de suposta inexecução e não prestação de contas de recursos referentes a Contrato de 
Repasse firmado com o Ministério do Turismo, tendo por objeto a construção de praça pública. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. A Caixa Econômica Federal informou que o referido 
Contrato foi concluído com execução integral do objeto proposto e com aprovação do ajuste final de  
contas. Inexistência de indícios da pratica 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.

1188.Processo:1.15.002.000182/2012-62 Voto: 4918/2013 Origem: PRM-JOAZEIRO DO NORTE
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, inciso, IV). Notícia de malversação de verbas  
públicas consistentes no uso de recursos federais  para o pagamento de despesas realizadas com 
material  de  baixa  qualidade  e,  por  conseguinte,  tendo  resultado  na  não  aprovação  das  contas. 
Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal,  já  que  os  fatos  datados  são  de  1996.  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.

1189.Processo:1.19.001.000088/2008-98 Voto: 4903/2013 Origem: PRM-IMPERATRIZ-MA
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 João Lisboa. Supostas irregularidades 
ocorridas no ano 2000. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato 
de quaisquer das hipóteses do aludido Decreto, considerando que o ex-prefeito possui 80 anos de idade 
(prescrição pela metade). 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.

1190.Processo:1.05.000.000221/2013-79 Voto: 4890/2013 Origem: PRR – 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Crime de responsabilidade de Prefeito (art. 1°, do DL n° 201/67). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Procedimento instaurado para apurar supostas irregularidades 
praticadas por prefeito, com recursos federais. Notícia demasiadamente genérica sem a presença de 
indícios  mínimos  de  crimes  ou  de  diligências  possíveis.  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.

1191.Processo:1.28.200.000085/2008-07 Voto: 4663/2013 Origem: PRM/CAICÓ-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil público.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

apurar notícias de irregularidades na execução de dois contratos de repasse a Município. Juntada de 
cópias de procedimentos licitatórios e demais documentos relativos aos repasses das verbas. Ausência 
de repasse de verbas transferidas ao Município, quanto a um dos contratos e, quanto ao outro contrato,  
não houve quaisquer indícios de crime. Homologação do 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.

1192.Processo:1.23.002.000134/2013-83 Voto: 4924/2013 Origem: PRM-SANTAREM-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de inadimplemento de 

financiamento rural ligado ao Fundo Constitucional de Financiamento do Norte – FNO. Após diligências, 
restou  verificado  que  o  noticiado  é  devedor  do  referido  financiamento  e  que  esse,  verbalmente, 
fundamentou  o  inadimplemento  pela  ausência  da  safra.  Conduta  atípica  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.

1193.Processo:1.31.001.000268/2012-51 Voto: 4706/2013 Origem: PRM/JI-PARANÁ - RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Suposto crime previsto no art.  339 do CP. Representação particular em que 

Vereador  noticia  que  possivelmente  seria  vítima  do  crime  de  denunciação  caluniosa.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos relatados revelam meras conjecturas, supostas intenções 
que em si não são capazes de configurar crime. Ausência de elementos suficientes da materialidade do 
delito de denunciação caluniosa ou de qualquer outro ilícito penal. Comunicação do arquivamento ao 
representante. Transcurso do prazo in albis. 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.

1194. Processo:1.35.000.000703/2009-11 Voto: 4913/2013 Origem: PR-SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil público. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em 

razão  de  relatório  de  fiscalização  da  Controladoria-Geral  da  União,  decorrente  de  sorteio  público. 
Verificação de várias irregularidades de âmbito cível/administrativo sem, contudo, caracterizar eventual 
conduta criminosa. 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.

1195. Processo:1.23.000.000231/2013-96 Voto: 4915/2013 Origem: PR-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informações.  Recusa  ou  omissão  de  dados  técnicos  para  subsidiar  ação  civil  pública 

requisitada pelo Ministério Público (art. 10 da Lei nº 7.437/1985). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  para  apurar  eventual  omissão  de  gestor  municipal  no  envio  de 
requisições para subsidiar ação civil pública do Ministério Público. Análise das requisições. Cumprimento da 
primeira  requisição  e,  em  relação  à  segunda,  não  há  a  comprovação  da  data  de  entrega  de 
correspondência. Ausência de maiores diligências. Ausência de indícios de materialidade. 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.

1196. Processo:1.30.001.004468/2011-30 Voto: 4912/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil público. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

apurar a ocorrência de confronto armado em comunidade, envolvendo militares do exército integrantes 
da força nacional de pacificação e suspeito portando arma e drogas em que uma menina foi baleada. 
Perícia realizada não identificou o tipo de arma que resultou no ferimento de estilhaço. Ausência de 
cooperação entre as pessoas da comunidade, bem como dos responsáveis da vítima. Ausência de 
maiores diligências possíveis de modo a identificar a autoria. 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.

1197. Processo:1.16.000.000884/2013-18 Voto: 4916/2013 Origem: PR-DF
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato (art. 171 do CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62 – IV). Notícia de tentativa de ingresso de cheque clonado em conta bancária da Caixa 
Econômica Federal. Diligências realizadas pela Polícia Federal, sem conduto localizar qualquer indício 
de autoria. Exaurimento das diligências possíveis. Ausência de justa causa para o prosseguimento do 
feito. 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.

237



1198. Processo:1.30.001.006848/2012-90 Voto: 4069/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Notícia oriunda de vara do 

trabalho  de  não  anotação  de  CTPS  por  pessoa  física  a  uma  empregada  doméstica.  Sentença 
trabalhista  condenou a noticiado,  então reclamada, ao recolhimento de verbas rescisórias  devidas. 
Conduta penalmente irrelevante 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.

1199. Processo:1.00.000.003812/2013-84 Voto: 4908/2013 Origem: PRM- FOZ DO IGUAÇU-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

apurar eventual conduta criminosa, considerando a constatação da necessidade de construção de escadas 
de piracema em hidrelétricas  e  barragens,  como forma de  preservar  espécies  de  peixes.  Ausência  de 
apuração de conduta de âmbito criminal. 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.

1200.Processo:1.30.001.002748/2013-75 Voto: 5253/2013 Origem: PR-RJ
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 do titular. 
Saques efetuados entre 3/2000 e 8/2000.  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.

1201.Processo:1.27.000.000765/2010-21 Voto: 5246/2013 Origem: PRE-PI
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  administrativo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de 

irregularidades apontadas por Deputado Estadual em jornal informação suposto “balcão de negócios” 
na cassação de mandatos no Estado do Piauí.  Requisição  de maiores  informações ao Deputado. 
Ausência de indícios mínimos de crime ou de diligências possíveis de modo a evidenciar a alegação do 
noticiado. 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.

1202.Processo:1.15.000.001277/2013-02 Voto: 5232/2013 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 do titular. 
Saques efetuados entre 8/2005 e 3/2006.  Transcurso de mais de 6 anos desde a data dos fatos. 
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela metade, em razão da idade da autora (77 anos) 
(art. 109, III, c/c 15 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.

1203.Processo:1.33.005.000380/2012-88 Voto: 5256/2013 Origem: PRM/JOINVILLE-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de contrabando (art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62,  IV).  Existência  do  IPL  nº  5000669-27.2012.404.7201,  apurando  o  mesmo  fato.  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.

1204.Processo:1.35.000.000832/2013-88 Voto: 5255/2013 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  427/13  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.
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1205.Processo:1.28.200.000041/2011-74 Voto: 5254/2013 Origem: PRM/CAICÓ-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil Público. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

apurar  supostas  irregularidades  apontadas em convênio  celebrado  entre  a  União  eu  Município  de 
Florânia/RN.  Existência  da Ação Penal  de Nº  0000130-42.2011.4.05.8402 apurando o mesmo fato. 
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.

1206.Processo:1.20.000.001667/2011-42 Voto: 5037/2013 Origem: PR-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informação.  Redução  à  condição  análoga  à  de  escravo  (art.  149  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Envio de cópia do presente expediente aos autos de nº 0109/2011-
4-IPL, em que já se apura o contido nos autos em questão. 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.

1207.Processo:1.30.019.000138/2009-61 Voto: 5047/2013 Origem: PRM/TERESÓPOLIS-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime contra o sistema financeiro nacional, praticado por responsáveis 

por  condomínio,  com  a  utilização  irregular  de  números  de  CNPJs  cancelados  anteriormente  pela 
Delegacia da Receita Federal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já 
foram  objeto  de  apuração  nas  Peças  de  Informação  n°  1.30.019.000067/2007-35.  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.

1208.Processo:1.30.006.000046/2013-15 Voto: 4334/2013 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Representação particular noticiando que a investigada, objetivando percepção de 

pensão previdenciária, separou-se no papel do então marido para se casar com outra pessoa. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. Relatório de pesquisa realizado pela ASSPA não 
encontrou benefício previdenciário (pensão) em nome da investigada. Ausência de indícios da prática 
de crime. Comunicação à representante. Certificação de que decorreu in albis o prazo concedido à 
representante para se manifestar sobre a promoção de arquivamento. 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.

1209.Processo:1.24.000.002065/2009-49 Voto: 4866/2013 Origem: PRM/CAMPINA GRANDE-PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil público. Possível crime previsto na Lei n° 8.666/93. Apuração de supostas irregularidades 

em procedimentos licitatórios, com recursos do PNAE. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Diligências. Esclarecimentos de que o fracionamento do objeto licitado se deu em razão da urgência em 
obter  alimentos  para  os  alunos  das  escolas  municipais.  O  procedimento  em  questão  teve  o 
comparecimento de várias empresas, confirmando que não se procurou restringir a ampla participação 
no certame de todos os interessados. Inexistência de notícia de que os produtos adquiridos tinham 
seus preços superfaturados. Arquivamento homologado pela 5ª CCR, no âmbito de suas atribuições. 
Ausência de indícios da prática 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.

1210.Processo:1.15.002.000050/2012-31 Voto: 4868/2013 Origem: PRM/J. DO NORTE / IGUATU–CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97. Apuração 

de  eventuais  irregularidades  na  exploração  de  serviço  de  radiodifusão  comunitária.  Operação  em 
desacordo com as normas legais que regulam a atividade: altura do sistema irradiante diferente do 
autorizado e potência abaixo do mínimo permitido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).  
Diligências. Informações da ANATEL e do Ministério das Comunicações de que a Fundação possui 
outorga e autorização para uso da radiofrequência. Configuração de meras infrações administrativas 
puníveis no âmbito da própria agência reguladora. Instauração de Processo de Apuração de Infração 
(PAI) n° 53000.004526/2013 pela Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das 
Comunicações. Ausência de justa causa para a persecução penal. 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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1211. Processo:1.18.001.000075/2013-13 Voto: 4870/2013 Origem: PRM/ANÁPOLIS-GO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Representante afirma que compareceu à Polícia Federal  e apresentou duas 

Carteiras  de  Trabalho,  que  foram  recebidas  e  não  devolvidas  até  o  momento  da  representação. 
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Informações,  à  época,  de  que  as  carteiras 
profissionais foram remetidas para a Justiça Federal, encontrando-se no processo 2006.35.02.01870-2. 
O representante compareceu à Procuradoria da República alegando que os documentos em questão já 
haviam sido devolvidos, solicitando o arquivamento da representação. Ausência de indícios da prática 
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.

1212.Processo:1.29.016.000069/2013-13 Voto: 4872/2013 Origem: PRM/CRUZ ALTA-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Recebimento 

de  benefício  após  o  óbito  do  titular,  por  pessoa  não  identificada.  Saques efetuados  referentes  às 
competências de 10/2001 a 2/2002. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O de cujus não 
possuía procurador ou representante legal cadastrado. Oitiva do declarante do óbito com o intuito de se 
obter  informações que pudessem contribuir  com a identificação do autor dos saques.  Ausência de 
indícios mínimos 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.

1213.Processo:1.19.000.000575/2013-28 Voto: 4873/2013 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de injúria (art. 140 do CP). Notícia de que estudante de Instituto 

Federal, portadora de deficiência auditiva, estaria tendo dificuldades no aprendizado devido à ausência 
de tradutores de libras na instituição,  e que teria sido constrangida pela coordenadora em reunião 
tratando  do  assunto.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Não  constatação  de 
constrangimento ou ofensa à dignidade ou decoro da estudante. Ausência de indícios da prática 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.

1214.Processo:1.15.000.000199/2013-11 Voto: 4874/2013 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato em desfavor do INSS (art. 171, §3º, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de percepção de benefício previdenciário após a morte da 
titular em 16/3/2001. Três saques indevidos no total de R$ 511,00. Irrelevância jurídica da conduta sob 
o aspecto criminal. Ademais, não há 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.

1215.Processo:1.16.000.001464/2013-41 Voto: 4948/2013 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Crime de moeda falsa (art.  289,  §1º,  do CP).  Recebimento de uma cédula 

inautêntica de R$ 100,00 reais no comércio. 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.

1216.Processo:1.20.000.000329/2013-55 Voto: 5051/2013 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Notícia  anônima de suposta redução a condição análoga à de escravo em 

propriedade rural (art. 149 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A representação 
limitou-se a afirmar que trabalhadores passavam veneno nas plantações sem o uso de EPI, o que, de 
forma  isolada,  não  configura  prática  de  crime,  mas  irregularidade  trabalhista.  O  Procurador  da 
República  oficiante  determinou  a  remessa  de  cópia  integral  dos  autos  à  Delegacia  Regional  do 
Trabalho,  para  as  providências  cabíveis,  com  ressalva  expressa  de  que  sendo  eventualmente 
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constatados indícios  de  prática  de  crime  de  redução a  condição  análoga  à de  escravo,  que  seja 
comunicada  a  PR/MT  para  as  devidas  providências.  Ausência  de  indícios  da  prática  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.

1217.Processo:1.14.000.000019/2012-57 Voto: 5164/2013 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de prevaricação (art. 319 do CP). Agente da Polícia 

Federal afirma que estaria sofrendo “perseguição” por prepostos da Superintendência da PF. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Informações da Polícia  Federal  no sentido de que foram 
instaurados dois PADs em face da representante, sendo, inclusive, suscitado incidente de sanidade 
mental.  Em razão da Decisão  da junta  médica  que se  manifestou  no  sentido  de  que  a  agente  é 
portadora  de  doença  mental  incompatível  com  o  exercício  do  cargo  de  Policial  Federal,  o 
Superintendente decidiu pelo arquivamento dos PADs. Ausência de indícios da prática de crime de 
prevaricação, uma vez que os procedimentos instaurados contra a APF foram justificados em razão de 
inobservância do dever funcional quanto ao trato com urbanidade em relação a outra servidora, diante 
de pequeno incidente entre o veículo de ambas no pátio da Superintendência, e o segundo para apurar  
o não-comparecimento da mesma à junta médica oficial,  apesar de regularmente convocada. Já a 
Decisão pela doença mental incompatível com o cargo foi proferida por junta médica oficial, formada 
por dois médicos de Brasília e um do Rio Grande do Sul. 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.

1218.Processo:1.30.001.000819/2013-03 Voto: 5169/2013 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Notícia anônima de suposta instigação à zoofilia por meio da rede mundial de 

computadores.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Fato  relatado  de  forma  vaga  e 
genérica,  que  não  apresenta  qualquer  conduta  ilícita  em  concreto  a  ser  apurada.  Ausência  de 
elementos  mínimos  justificadores  do  prosseguimento  da  persecução  penal.  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.

1219.Processo:1.20.000.001675/2012-70 Voto: 5089/2013 Origem: PR-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (art.. 1º do Decreto-Lei 

nº 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso, IV). Notícia de não prestação de contas 
de  recursos  federais  transferidos  ao  Município  de São José  do  Povo-MT e inexecução parcial  de 
construção de sistema de abastecimento de água,  conforme noticiado pelo  Tribunal de Contas da 
União. Aplicação de multa aos responsáveis. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que a data dos 
último fato é do ano 2000. 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.

1220.Processo:1.15.002.000125/2006-35 Voto: 5244/2013 Origem: PRM - JUAZEIRO DO NORTE/IGUATU
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças  de  informações.  Crime  de  responsabilidade  de  ex-prefeito  (art.  1º,  III,  do  Decreto-Lei  nº 

201/1967).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento instaurado para apurar  
eventual irregularidade na aplicação de recursos públicos federais por município. Tribunal de Contas da 
União concluiu pela malversação de verbas públicas e, por conseguinte,  na devolução dos valores 
aplicados indevidamente.  Última liberação de recursos  financeiros no ano de 2004.  Ocorrência  da 
prescrição. 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.

1221.Processo:1.33.002.000010/2013-51 Voto: 5248/2013 Origem: PRM/CHAPECÓ-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  administrativo.  Crime  de  responsabilidade  de  ex-Prefeito  (art.  1°  do  DL n°  201/67). 

Apuração de irregularidades em convênio firmado entre o FNDE e Município, nos anos de 1999 e 2000. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Morte do ex-Prefeito responsável pelo citado convênio. 
Extinção da punibilidade (art. 107, I, do CP). Arquivamento homologado pela 5ª CCR, no âmbito de 
suas atribuições. 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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1222.Processo:1.28.100.000024/2009-41 Voto: 5252/2013 Origem: PRM/MOSSORÓ-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil  público. Possível crime de prevaricação (art.  319 do CP). Notícia de que tabeliã teria 

efetuado o registro de alienação de bem imóvel rural à pessoa estrangeira não residente no país, em 
desconformidade com a Lei n° 5.709/71. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido 
em 8/2006. Transcurso de mais de 4 (quatro) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva (art. 109, V, do CP). Extinção da punibilidade. Arquivamento homologado pela 5ª 
CCR, no âmbito de suas atribuições. 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.

1223.Processo:1.22.000.001297/2013-31 Voto: 5264/2013 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Notícia anônima de veiculação na internet de mensagens de intolerância contra 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transsexuais e transgênicos (LGBT). Revisão de arquivamento (LC 
75/93,  art.  62,  IV).  As manifestações supostamente ilícitas ocorreram durante discussão  acalorada 
entre  heterossexuais  e  LGBT's  postadas  em  um  grupo  do  Facebook,  permeada,  por  vezes,  por 
algumas ofensas de ambos os lados. As mensagens postadas pelo investigado são manifestações em 
sua maioria de cunho religioso, que em diversos trechos verifica-se que o mesmo afirma que a Igreja 
não fala mal dos homossexuais, mas sim do ato homossexual, bem como que não apoia qualquer tipo 
de violência contra  gays e que não discrimina ninguém. Ausência  de indícios da prática 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.

1224.Processo:00013/2013 Voto: 5260/2013 Origem: PRM-ARAGUAÍNA-TO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato em desfavor do INSS (art. 171, §3º do CP).  Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de percepção de benefício previdenciário após a morte do 
titular em 02/06/2005. Dois saques indevidos no total de R$ 602,28. Identificação da autora dos saques. 
Devolução  integral  dos  valores  indevidos.  Irrelevância  jurídica  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.

1225.Processo:1.28.100.000067/2012-21 Voto: 5257/2013 Origem: PR-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Revisão  de  arquivamento  (art.  62,  IV  da  LC  nº  75/1993). 

Procedimento instaurado em razão de possível plano de fuga de preso. Transferência realizada para 
outro presídio. Perda do 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.

1226.Processo:1.00.000.008231/2003-67 Voto: 5243/2013 Origem: PR-RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de peculato (art. 312 do CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 

62-IV). Procedimento instaurado para apurar a prática do crime de peculato considerando o custeio por 
tribunal  regional  da  impressão  de  “folders”  e  de  diárias  para  a  realização  de  congresso.  Não  há 
manifestação de indícios de desvio  ou apropriação de bens decorrentes do aludido custeio.  Fatos 
datados de 1999.  Ausência  de justa  causa para  o  prosseguimento do feito,  considerando o lapso 
temporal e ausência de indícios de crimes. 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.

1227.Processo:1.25.002.002656/2012-64 Voto: 5240/2013 Origem: PRM/CASCÁVEL-TOLEDO-PR
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.
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1228.Processo:1.29.000.002440/2012-70 Voto: 5239/2013 Origem: PR-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia de 

irregularidades  ocorridas  em  processo  judicial.  Requisição  de  maiores  informações  ao  noticiante. 
Ausência de indícios mínimos de crime. 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.

1229.Processo:1.00.000.007701/2013-47 Voto: 5235/2013 Origem: PR-RJ
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.

1230.Processo:1.02.002.000120/2012-17 Voto: 5234/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

apurar eventual irregularidade decorrente da decretação de estado de emergência de município, tendo 
em vista que a precipitação de chuvas no período não resultaram em situação de calamidade. Ausência 
de indícios de irregularidade 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.

1231.Processo:1.30.001.002899/2013-23 Voto: 5233/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações.  Revisão de arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado para 

acompanhar  comunicação  de  prisão  em flagrante  em relação  ao  autor  da  conduta  de  abordagem de 
motorista  da  EBCT para  apropriação  da  carga  transportada.  Exaurimento  do  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.

1232.Processo:1.26.001.000046/2013-80 Voto: 5229/2013 Origem: PR/PETROLINA-JUAZEIRO
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 do titular. 
Saques efetuados entre 2/2002 e 6/2002, no valor de R$ 869,91 à época dos fatos. Transcurso de mais 
de  10  anos  desde  a  data  dos  fatos.  Conduta  penalmente  irrelevante  sob  o  aspecto  criminal, 
considerando o lapso temporal, a ausência de identificação de autoria aliados e o valor do prejuízo 
causado. 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.

1233.Processo:1.30.001.002435/2012-36 Voto: 5171/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime contra a honra de chefe de Governo estrangeiro. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62-IV). Envio do feito ao Ministro da Justiça. Não oferecimento de representação. 
Impossibilidade  de  prosseguimento  do  feito  (art.  145,  parágrafo  único  do  CP).  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.

1234.Processo:1.30.001.004030/2012-32 Voto: 5153/2013 Origem: PR-AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :  Procedimento  administrativo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Notícia  de 

irregularidades apontadas em boletins mensais sobre o volume de hidrocarbonetos movimentados em 
polo  petrolífero.  Verificação  de  falha  no  sistema  que  gerava  os  dados,  o  que  não  eximiu  os 
responsáveis  de multa administrava.  Ausência de indícios de crimes sob o aspecto criminal  ou de 
diligências possíveis de modo a evidenciar algum ilícito. Homologação do 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.

1235.Processo:1.14.000.000745/2013-51 Voto: 5151/2013 Origem: PR-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de abuso de autoridade. Notícia de tentativa de punição prisional 

sem o devido processo legal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A suposta vítima e os 
responsáveis pela conduta são integrantes da Marinha. Diligências. Verificação de que o noticiante não 
é mais militar e que, em sede de Habeas Corpus, não teve sua tutela deferida. Ausência de atribuição 
do MPF, considerando tratar-se de interesse particular. 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.

1236.Processo:1.12.000.000848/2010-42 Voto: 5111/2013 Origem: PR-AP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Possível crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral). Revisão de 

arquivamento (art. 62, IV, da LC n. 75/93). Notícia-crime sobre possível distribuição de combustível, 
para compra de votos, durante as eleições de 2010. Delação que não trouxe elementos concretos, 
razão pela qual não foi possível realizar qualquer diligência à época dos fatos. Ausência de elementos 
mínimos que justifiquem o prosseguimento das investigações, sobretudo porque os fatos ocorreram em 
2010. Fato já consumado e impossível de ser investigado, sobretudo diante da ausência de outras 
informações ou dados concretos. 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.

1237.Processo:1.33.000.001500/2013-95 Voto: 5107/2013 Origem: PR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de falso. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inciso, IV). Notícia  

de falsificação de assinatura de pedido demissional. Verificação de que o documento foi extraviado, não 
tendo ocorrido perícia, no mesmo, antes de compor qualquer procedimento. Ausência de indícios de 
materialidade. 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.

1238.Processo:1.33.000.001478/2013-83 Voto: 5105/2013 Origem: PR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Crime de moeda falsa (art.  289,  §1º,  do CP).  Recebimento de uma cédula 

inautêntica de R$ 100,00 reais no comércio. 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.

1239.Processo:1.33.000.000587/2013-83 Voto: 5103/2013 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação.  Crime de moeda falsa (art.  289,  §1º,  do CP).  Recebimento de uma cédula 

inautêntica de R$ 20,00 reais no comércio. 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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
1240.Processo:1.26.000.000450/2013-63 Voto: 4186/2013 Origem: PR/PE
1241.Processo 1.26.000.000459/2013-74 Voto: 4682/2013 Origem: PR/PE
1242.Processo 1.26.000.000555/2013-12 Voto: 4684/2013 Origem: PR/PE
1243.Processo 1.26.000.001375/2012-77 Voto: 4686/2013 Origem: PR/PE
1244.Processo 1.26.000.000484/2013-58 Voto: 4689/2013 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 
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medidas referentes à alienação antecipada de veículo aprendido. Revisão de Arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Foram extraídas cópias das principais peças processuais para formação de procedimento 
próprio para análise do pedido de alienação/restituição 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.

1245.Processo:1.34.001.000300/2013-78 Voto: 4197/2013 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Controle Externo da Atividade Policial. Procedimento instaurado para apurar a 

conduta  de  Agente  de  Polícia  Federal  que,  após  sair  de  uma  boate,  apresentando  sinais  de 
embriagues, urinou em via pública e, ao ser interpelado por um cidadão, o agrediu com coronhadas na 
cabeça, bem como por ter ameaçado o enfermeiro que tentou prestar socorro à vítima. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Disciplinarmente, foi aplicada pena de 60 dias de suspensão ao 
investigado. Possível prática de crimes comuns (não funcionais) de lesão corporal e ameaça (arts. 129 
e 147 do CP), que já estão sendo apurados pelo Juizado Especial Criminal do Estado de São Paulo (TC 
n° 900112/2009, autuado sob o n° 0068155-90.2009.8.26.0050). 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.

1246.Processo:1.34.004.000070/2011-55 Voto: 4662/2013 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Administrativo. Revisão de Arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado 

para  apurar  a  existência  de  eventuais  ocorrências  de  agressões  físicas  por  policias  federais, 
considerando a existência  de  tal  conduta fática  em outro  procedimento.  Expedição de ofícios  aos 
centros  de  perícia  da  área  de  atuação  da  PRM.  Após  a  juntada  das  respostas  não  restaram 
identificadas condutas semelhantes. Ausência de indícios de crimes. 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.

1247.Processo:1.00.000.006948/2013-46 Voto: 4664/2013 Origem: PRM-PONTA PORÃ-MS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Administrativo. 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 
Ponta  Porã-MS.  Expedição  de  recomendações. 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.

1248.Processo:1.30.001.002533/2013-54 Voto: 4895/2013 Origem: PR-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informações. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

acompanhar comunicação de prisão em flagrante em relação à pratica do crime do art. 334, § 1º, c, do 
Código Penal. Exaurimento do 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.

1249.Processo:1.26.000.000461/2013-43 Voto: 4889/2013 Origem: PR/PE
1250.Processo:1.26.000.001036/2012-91 Voto: 4888/2013 Origem: PR/PE
1251.Processo 1.26.000.000496/2013-82 Voto: 5251/2013 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). Foram extraídas cópias das principais peças processuais para formação de procedimento 
próprio para análise do pedido de alienação/restituição 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.

1252.Processo:1.26.000.000138/2011-16 Voto: 5250/2013 Origem: PR-PE
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Revisão de Arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado para 

averiguar eventual irregularidade em procedimento em que se pediu sigilo de identificação de depoente. 
Verificação de que não houve nenhuma irregularidade em divulgação de dados, em especial, em razão 
do pedido de sigilo ter sido indeferido. 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.

Designada a próxima Sessão de Revisão para o dia 19/08/2013, às 12 horas.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara

José Bonifácio Borges de Andrada
Subprocurador-Geral da República

Titular

Oswaldo José Barbosa Silva
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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