
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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

ATA DA 594ª SESSÃO DE REVISÃO

Local e data: Brasília (DF), 31 de março de 2014.
Início e término: Das 10h às 12h.

Aos trinta e um dias do mês de março do ano 2014, 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:1.30.006.000329/2013-59 Voto-Vista: 28/2014 Origem: PRM – NOVA FRIBURGO/RJ

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 0455/2014
Ementa :Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  mediante  a  obtenção  fraudulenta  de  empréstimo 

consignado junto à instituição financeira em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  33  –  2a CCR).  Banco  particular.  Prejuízo  suportado 
unicamente por particular. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes 
STJ (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP, Dj 28/11/2012). Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal.  Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual,  acolhendo, 
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Vista :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :VOTO-VISTA. NOTÍCIA DE FATO. ESTELIONATO QUALIFICADO (CP, ART. 171 § 3º). DECLÍNIO DE 

ATRIBUIÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar a prática de fraude em contrato de empréstimo consignado 
incidente sobre provento de pensão paga pelo INSS, conduta que se subsome, em tese, ao tipo previsto  
no art. 171 § 3º do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, ao 
argumento de que a eventual fraude noticiada foi perpetrada em instituição bancária privada, o que não atrai a 
atribuição do Ministério Público Federal, nos termo do artigo 109 da Constituição.
3. Remessa à 2ª Câmara para fins do art. 62-IV da LC n. 75/93.
4. Se o documento falso é utilizado como meio de prova perante autarquia federal, induzindo esta em 
erro, há ofensa a interesse da União. A conduta ilícita certamente abala a confiança dos cidadãos em 
relação aos serviços prestados pela autarquia federal e, consequentemente, coloca em evidência sua 
credibilidade, atingindo, de forma direta, seus interesses, o que atrai a competência da Justiça Federal 
para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República.
5.  Assim, a utilização de documentos falsos perante o INSS, com o intuito de obter  descontos nos  
proventos do segurado, é crime de competência federal e, ipso facto, de atribuição do MPF.
6. O interesse da autarquia federal resta evidenciado, também, ao se vislumbrar que caberá à Previdência  
Social ressarcir o segurado pelo desconto indevido a título de consignação no benefício previdenciário.
7. Designação de outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Decisão :A 2ª  Câmara decidiu,  por  maioria,  pela  homologação do declínio  de atribuições,  nos  termos do voto do 
Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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002.Processo:1.34.003.000022/2014-10 Voto-Vista: 24/2014 Origem: PRM/BAURU-SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré Voto: 956/2014
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Superintendência Federal da Agricultura em São 

Paulo, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA –, para apurar possível 
crime,  tendo  em  vista  que  empresa  estaria  produzindo  e  comercializando  agrotóxico  sem  registro 
naquele Ministério. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). O fato de a fiscalização ter sido 
levada a efeito pelo referido Ministério não tem o condão de, por si só, atrair a competência federal para  
o processo e julgamento do feito, posto que inexistentes elementos que denotem ofensa a bens, serviços 
ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição em 
favor do Ministério Público Estadual.

Vista :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :VOTO-VISTA.  NOTÍCIA DE FATO.  FABRICAÇÃO  E  COMERCIALIZAÇÃO  DE  AGROTÓXICO,  SEM 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA (ART. 15 
DA LEI Nº 7.802/89 C/C O ART. 56 DA LEI 9605/98). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32 – 2ª 
CCR/MPF). INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  pelo  Ministério  da 
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  MAPA,  noticiando  que  empresa  estaria  produzindo  e 
comercializando agrotóxico sem os devidos registros
2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
por entender que, em síntese, a eventual prática criminosa não atinge, direta e especificamente, bens, 
serviços ou interesse da União.
3.  O  interesse  federal  está  consubstanciado  no  fato  de  que  a  comercialização  e  a  fabricação  de 
agrotóxicos sem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA atenta contra 
serviço da União e contra os bens jurídicos (saúde e vida) que o referido registro visa proteger
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal

Decisão :A 2ª Câmara decidiu,  por  maioria,  pela  homologação do declínio  de atribuições,  nos termos do voto  do 
Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

003.Processo:1.22.000.002788/2013-07 Voto-Vista: 1991/2014 Origem: PRM/VARGINHA-MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré Voto: 10528/2013
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  do  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e 

Abastecimento – MAPA – para apurar possível crime contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/90, art. 
7º,  II),  tendo  em  vista  que  empresa  estaria  produzindo  e  comercializando  fertilizante  mineral  com 
deficiência de nitrogênio e enxofre, fora dos limites estabelecidos no registro do produto e declarados 
pelo fornecedor. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). O fato de a fiscalização ter sido levada 
a efeito pelo referido Ministério não tem o condão de, por si só, atrair a competência federal para o 
processo e julgamento do feito, posto que inexistentes elementos que denotem ofensa a bens, serviços 
ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição em 
favor do Ministério Público Estadual.

Vista :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (LEI Nº 8137/90, ART. 7º-II). 

FABRICAÇÃO  E  COMERCIALIZAÇÃO  DE  FERTILIZANTE  MINERAL  COM  DEFICIÊNCIA  DE 
NITROGÊNIO E ENXOFRE. FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA – MAPA. REVISÃO 
DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 32 – 2ª CCR/MPF).  INTERESSE DIRETO E ESPECÍFICO DA UNIÃO. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO E DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  pelo  Ministério  da 
Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  –  MAPA,  noticiando  que  empresa  estaria  produzindo  e 
comercializando  fertilizantes  mineral  com  deficiência  de  nitrogênio  e  enxofre,  fora  dos  limites 
estabelecidos no registro do produto e declarados pelo fornecedor
2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
por entender que, em síntese, a eventual prática criminosa não atinge, direta e especificamente, bens,  
serviços ou interesse da União.
3. O interesse federal está consubstanciado no fato de que compete ao Departamento de Fiscalização de 
Insumos Agrícolas (DFIA/SDA) do Ministério da Agricultura a responsabilidade pela fiscalização da produção e 
do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes destinados à agricultura brasileira.
4. Competência federal, tendo em vista que houve ofensa a interesse da União, na forma do art. 109 –  
inciso IV da Constituição
5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal
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Decisão :A 2ª  Câmara decidiu,  por  maioria,  pela  homologação do declínio  de atribuições,  nos  termos do voto do 
Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
004.Processo:0011683-51.2013.4.05.8100 Voto: 2034/2014 Origem: JF/CE

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. MPF: 

PEDIDO  DE  DECLARAÇÃO  DE  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL  POR NÃO  HAVER 
INDÍCIOS DO MEDICAMENTO SER DE ORIGEM ESTRANGEIRA. JUIZ FEDERAL: INDEFERIMENTO. 
POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334,  §  1º,  “C”).  ARQUIVAMENTO  INDIRETO. 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. DECLÍNIO PREMATURO. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL PELO MPF
1. Expediente instaurado para apurar a suposta comercialização de produto de uso terapêutico sem 
registro na ANVISA.
2. O Procurador da República requereu o declínio de competência à Justiça Estadual sob o fundamento 
de  que  não  restou  provado  no  inquérito  que  o  investigado  tenha  importado  tais  produtos,  não  se 
justificando a manutenção dos autos na esfera federal
3. O Juiz Federal, por sua vez, não homologou o pleito sob o fundamento de que “os produtos analisados 
possuem dizeres  em idiomas  estrangeiros,  verificando-se  assim  indícios  de  que  foram importados.  
Razão  pela  qual  deverá  haver  uma  análise  no  sentido  de  comprovar  se  eles  realmente  são  de  
procedência estrangeira. […] dessa forma, os indícios apontam para a possibilidade de existência de  
crime de contrabando (art. 334 do Código Penal)”.
4. No caso, não restou demonstrado nos autos que o medicamento apreendidos foram falsificados, 
corrompidos, adulterados ou alterados. Entretanto, existem fortes indícios no laudo pericial de que os 
medicamentos apreendidos foram fabricados fora do Brasil, o que reforça a tese da substância ser de 
provável origem estrangeira, amoldando a conduta, a priori, ao crime previsto no art. 334, § 1º, “c” e/ou 
“d” do Código Penal, que é de competência federal.
5. Prematuro o declínio de competência.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

005.Processo:JF-SE-0000458-61.2014.4.05.8500-INQ (0105/2014 – IPL) Voto: 2212/2014 Origem: JF/SE
006.Processo:JF-SE-0000462-98.2014.4.05.8500-INQ (0749/2013 – IPL) Voto: 2218/2014 Origem: JF/SE

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

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O ÓBITO DO TITULAR. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C 
ART. 62-IV DA LC N. 75/93. CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171 § 3º). AUSÊNCIA DE INDÍCIOS 
MÍNIMOS DA AUTORIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato previdenciário, tipificado no 
art. 171 § 3º do Código Penal, consistente no recebimento indevido de benefício previdenciário após o 
óbito do titular.
2. A Procuradora da República promoveu o arquivamento com base na ausência de elementos mínimos 
da autoria. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC n. 75/93.
3. Caso em que as oitivas realizadas pelo próprio INSS, não identificaram indícios da autoria do crime, 
bem como não há diligências capazes de modificar  o panorama probatório  atual,  especialmente se 
considerado o longo tempo decorrido do último saque fraudulento (mais de 10 anos).
4. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

007.Processo:5003738-18.2013.4.04.7206 Voto: 2118/2014 Origem: JF/LAGES/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. SUPOSTO CRIME DE 

ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP).  EVIDENTE  AUSÊNCIA DE  DOLO. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime tipificado no art. 171, §3º, do Código 
Penal,  diante  da  constatação  de  possível  fraude  no  recebimento  de  benefício  previdenciário 
(aposentadoria por invalidez).
2.  Promoção  de  arquivamento  fundada  na  ausência  de  dolo.  Discordância  do  Juiz  Federal.  Autos 
remetidos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62, IV, da LC nº 75/93.
3.  Enunciado  nº  21:  É  admissível  o  arquivamento  dos  autos  de  investigação  ao  fundamento  de  
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excludente da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Porém, em todas as hipóteses, a excludente  
deve resultar cabalmente provada, ao término de regular investigação. (Sessão 302ª, de 16.05.2005)
4. Investigado que após receber alta médica, solicitou ao INSS o cancelamento de sua aposentadoria por 
invalidez. Ocorre que, por algum erro do sistema do INSS alheio à vontade do investigado, os valores do  
benefício continuaram a ser depositados, mesmo após a solicitação de cancelamento.
5. Após a constatação da irregularidade o valor da dívida foi negociado e parcelado em 60 (sessenta) 
vezes, dos quais já foram pagas algumas, demonstrando, assim, sua boa-fé, o que torna penalmente 
irrelevante a sua conduta.
6. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

008.Processo:5001472-72.2010.404.7106 Voto: 2072/2014 Origem: JF/SANTANA DO LIVRAMENTO/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV.  CRIME  DE  ESTELIONATO 

PREVIDENCIÁRIO  (ART.  171  §  3º  DO  CP).  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apuração da prática do crime tipificado no art. 171 § 3º do Código Penal,  
diante da constatação de fraude no recebimento indevido de benefício previdenciário, após a morte da titular.
2.  Promoção de arquivamento fundada no princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal. 
Remessa à 2ª Câmara.
3. Apesar da inexistência de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de 
conduta por aplicação do princípio da insignificância, consideradas as circunstâncias do caso concreto, 
exigindo, para tanto, o atendimento de determinados critérios, consoante bem delineado no julgado do 
Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de Melo, HC 101074/SP.
4.  No caso, não se mostra razoável a aplicação do princípio da bagatela dada a relevância do bem 
jurídico  protegido  porquanto  não  se  trata  de  patrimônio  particular,  mas  sim,  da  coletividade  de 
trabalhadores. A tutela jurídica não é apenas a integridade do erário, também se busca a proteção da 
confiabilidade das relações entre o Estado e a sociedade e sua subsistência.
5. Designação de outro membro do Ministério Publico Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

009.Processo:0011652-31.2013.4.05.8100 Voto: 2115/2014 Origem: JF/CE
010.Processo:0011845-46.2013.4.05.8100 Voto: 2116/2014 Origem: JF/CE

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,  ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62-IV). 

IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA (CP, ART. 
273,  §  1º-B,  I).  COMPETÊNCIA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial.  Importação e comercialização de medicamentos sem registro na ANVISA. Crime 
tipificado no artigo 273-§1º-B-I do Código Penal.
2.  Manifestação do membro  do MPF pelo  declínio  de competência,  considerando não demonstrado 
qualquer indício da transnacionalidade. Discordância do Juiz Federal. Remessa à 2ª Câmara, com base 
no art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC n. 75/93.
3. Por força da Lei Federal nº 9.677/98 (“Lei dos Remédios”), a conduta consistente na importação ilegal  
de  produtos  destinados  a  fins  terapêuticos  ou  medicinais,  que  foram  falsificados,  corrompidos, 
adulterados ou alterados, que antes se amoldava ao disposto no art. 334 do CP; e a importação de 
medicamentos sem registro em órgão nacional competente passaram a ser previstas em tipos penais 
próprios, quais sejam, os §§1º e 1º-B-I do art. 273 do Código Penal.
4.  A referida  alteração  trouxe,  na  verdade,  uma  forma  especializada  de  contrabando,  porém  com 
previsão em tipo próprio, ao qual são cominadas penas particularmente altas, reveladoras da gravidade 
da conduta, que afeta e coloca em risco não só o patrimônio público e a administração fiscal  mas, 
principalmente, a saúde pública.
5. Admite-se a aplicação dos princípios da ofensividade e da proporcionalidade apenas nos casos em 
que  não  há  risco  à  incolumidade  pública.  Na  hipótese  da  importação  de  pequena  quantidade  de 
medicamento sem registro na ANVISA, para consumo pessoal, por exemplo, poderia se argumentar que 
a conduta não ofenderia a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal em comento, porque 
somente teria o potencial de atingir a saúde do próprio consumidor.
6. Caso dos autos que se verifica a  importação e comercialização de medicamentos sem registro na 
ANVISA,  conduta que caracteriza,  sem dúvida,  a prática do crime descrito  no artigo 273-§1º-B-I  do 
Código Penal.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
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011.Processo:0012349-57.2010.4.05.8100 Voto: 2055/2014 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). CRIMES 

DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ARTIGO 168-A, § 1º-I) E DE SONEGAÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A, I E II). 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 Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar os crimes de apropriação 
indébita previdenciária (CP, artigo 168-A, § 1º-I) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  
337-A, I e II), atribuído aos representantes legais de Câmara Municipal.
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 “o parcelamento em questão foi realizado  
sob a égide da MP 589/2012” e que “existem quatro hipóteses de rescisão do parcelamento, fato que, per  
si, pode impedir que 'o débito existente seja 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 arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

012.Processo:0000523-94.2013.403.6124 Voto: 2052/2014 Origem: JF/JALES/SP
013.Processo:0000524-79.2013.403.6124 Voto: 2053/2014 Origem: JF/JALES/SP

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO.  CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.  LEI  8.137/90.  REVISÃO DE 

ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28,  C/C  LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  PARCELAMENTO  DO  DÉBITO. 
ARQUIVAMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. SOBRESTAMENTO.
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. Redação dada pelo § 
4º, do art. 83, da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 12.382, de 2011.
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 Federal para acompanhar o pagamento 
integral do parcelamento e, em caso de descumprimento, prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

014.Processo:0008167-08.2013.4.01.3000 Voto: 2117/2014 Origem: JF/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Relator p/ 
acórdão

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 2686/2014

Ementa :VOTO VENCEDOR
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. MPF: 
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA 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. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, o desenvolvimento de atividade de telecomunicação na 
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clandestinidade,  ou  seja,  sem  a  competente  concessão,  permissão  ou  autorização,  seja  qual  for  a 
potência do equipamento utilizado, traduz o crime do art. 183 da Lei 9.472/97, que é formal, de perigo 
abstrato, e tem, como bem jurídico tutelado, a segurança dos meios de comunicação, uma vez que a  
utilização  de  aparelhagem  clandestina  pode  causar  sérios  distúrbios,  por  interferência  em  serviços 
regulares de rádio, televisão e até mesmo em navegação aérea. Para a consumação do delito, basta que 
alguém desenvolva  atividades de  telecomunicações,  de forma clandestina,  ainda  que  não  se  apure 
prejuízo concreto para as telecomunicações, para terceiros ou para a segurança em geral. Precedente 
(AgRg no AREsp 299913/BA, DJe 07/08/2013)
3. O princípio da insignificância não é aplicável aos casos de exploração irregular ou clandestina de 
atividades de telecomunicação. Precedentes (STJ, AgRg no AREsp 108.176/BA, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 09/10/2012); ( STJ, AgRg no REsp 1.113.795/SP, Rel. 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 13/08/2012
4. Não homologação do arquivamento 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 arquivamento, vencida a Relatora Dra. 
Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Redigirá  o  voto  vencedor  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada. 
Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

015.Processo:2007.38.10.005246-2 Voto: 1988/2014 Origem: JF/POUSO ALEGRE/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO E MEMBRO 

DO MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 
DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia conferindo aos fatos a capitulação jurídica do 
crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/97, pela exploração clandestina de serviço de telecomunicações, 
através  de  serviço  de  radiodifusão  sonora  em  frequência  modulada,  sem  as  devidas 
licenças/autorizações.
2. O Juiz Federal conferiu nova capitulação jurídica aos fatos narrados, enquadrando-os no art. 70 da Lei 
nº 4.117/62, e, assim, seria possível o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo 
ou transação penal, nos termos dos arts. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95.
3.  O membro  do MPF,  quando 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,  em 
observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal.
4. Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito ou implícito, à 2ª CCR/MPF, portanto, não é dado 
o poder de rever o conteúdo dessa manifestação e tampouco a incumbência de ser o revisor desse juízo 
de pertinência. Precedentes do STF e STJ.
5. Não conhecimento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

016.Processo:0011825-46.2013.4.03.6181 Voto: 1990/2014 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS  (LEI 

11.343/2006, ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO I). IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE MACONHA.  
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28 C/C O ARTIGO 62-IV DA LC Nº 75/93). CONDUTA 
TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR O FEITO.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar suposta prática do crime de tráfico internacional 
de drogas (Lei 11.343/2006, artigo 33, c/c artigo 40, inciso I), atribuída a residente em São Paulo/SP, a  
quem teriam sido endereçadas sementes de planta da espécie Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida 
como maconha.
2.  A  Procuradora  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  inquérito,  por  entender  pela 
atipicidade da conduta.
3. O Juiz Federal, por entender ser prematuro o arquivamento do inquérito, remeteu os autos a esta 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93.
4. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em 
princípio, o crime previsto no artigo 33, § 1º-I da Lei 11.343/06.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

017.Processo:0001454-86.2014.4.03.6181 Voto: 1930/2014 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ART. 33 C/C O ART. 40, INC. I DA LEI N. 

11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE CANNABIS SATIVA.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CPP,  ART.  28  C/C  O  ART.  62-IV  DA LC  Nº  75/93). CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  NÃO 
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APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, § 
1º-I da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o investigado teria importado 25 sementes da planta de  
espécie Cannabis Sativa, popularmente conhecida como maconha.
2. A Procuradora da República promoveu o arquivamento do inquérito por entender que a conduta é 
atípica,  pois  inexistente  nas  sementes  o  princípio  ativo  “THC”.  Ademais,  à  ínfima  quantidade  de 
sementes apreendidas denotaria a intenção do suposto destinatário em apenas plantar para consumo 
pessoal. Sendo possível a aplicação do princípio da insignificância.
3. O Juiz Federal, por entender ser prematuro o arquivamento do inquérito, remeteu os autos a esta 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93.
4.  O fato de as sementes de maconha não conterem o princípio ativo THC (tetrahydrocannabinol) não 
afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da 
Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a  
sua preparação, ou seja, também são incriminadas as etapas anteriores da produção
5.  No caso,  a  conduta do  investigado se  amolda  ao art.  33,  §  1º-I  da  Lei  nº  11.343/11,  diante  da 
importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente.
6. Assim, independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para 
cultivo  e  posterior  revenda  da  substância  entorpecente,  a  conduta  do  investigado  reveste-se  de 
potencialidade lesiva e de tipicidade formal.
7. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

018.Processo:5002623-66.2012.404.7118 Voto: 1989/2014 Origem: JF/CARAZINHO-RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. APURAÇÃO DOS CRIMES DE DESCAMINHO, IMPORTAÇÃO 

IRREGULAR DE MEDICAMENTOS E VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (ARTS. 334, 273, § 1º-B, E 
184 DO CP). MERCADORIAS AVALIADAS EM R$ 87.658,50. MPF: ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA 
DE INDÍCIOS DE AUTORIA. JUIZ FEDERAL QUE ENTENDE PERMATURO O ARQUIVAMENTO (CP, 
ART.  28,  C/C  A  LC  N.  75/93,  ART.  62-IV).  INDÍCIOS  DA  MATERIALIDADE  DELITIVA. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de procedimento instaurado para apurar os crimes de descaminho, importação irregular de 
medicamentos e violação de direito autoral (arts. 334, 273, § 1º-B e 184 do Código Penal), em virtude da 
apreensão de mercadorias de origem estrangeira internadas em território nacional desacompanhadas de 
documentos comprobatórios do regular desembaraço aduaneiro, no interior do salão e no bagageiro de 
ônibus de turismo
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do inquérito ao argumento de que “os 
elementos trazidos nos autos demostram a fragilidade do contexto probatório, não sendo razoável, face à  
indeterminação da autoria delitiva, a imputação da responsabilidade penal tão somente ao condutor do  
veículo, tripulado por outros tantos comerciantes informais e/ou turistas”.
3. O Juiz Federal não acolheu as razões do Procurador oficiante, esclarecendo que “ao contrário do que 
expôs o Agente Ministerial, embora não tenha ficado bem esclarecido a existência de outros passageiros  
que pudessem ser identificados como proprietários dos bens apreendidos, há sim indícios de autoria dos  
fatos, uma vez que a fiscalização da Receita Federal imputou a […] e [...] a posse das mercadorias  
conforme processo administrativo 11060.724219/2011-71, da Receita Federal de Santa Maria”.
4. No caso, prematuro o arquivamento dos autos, necessidade de aprofundamento das investigações 
para esclarecer  a  autoria  delitiva,  vez que incontroversa  a materialidade do crimes de descaminho, 
importação irregular de medicamentos e violação de direito autoral.
5.  Presentes  indícios  da  materialidade  delitiva,  deve-se  dar  prosseguimento  à  persecução  penal, 
considerando que, nesta fase pré-processual, há primazia o princípio in dubio pro societate. Precedentes.
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

019.Processo:1.00.000.004205/2014-12 (5003478-29.2013.404.7015) Voto: 2039/2014 Origem: JF/APUCARANA-PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 

3º).  MPF:  ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ  FEDERAL.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CCP, ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE 
DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir do envio de expediente administrativo pela 
Procuradoria Federal Especializada do INSS, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato 
previdenciário, descrito no art. 171, § 3º do Código Penal, mediante o recebimento indevido de benefício  
previdenciário no período de 11/2006 a 03/2007, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no aporte 
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de R$ 2.773,01 (dois mil, setecentos e setenta e três reais e um centavo).
2. O Procurador da República arquivou o procedimento, ao argumento de que valores foram sacados 
pela investigada foram para cobrir dívidas do findado. O Juiz Federal não homologou o arquivamento e 
remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no termos do art. 28 do CPP c/c o art.  
62-IV da LC nº 75/93
3. Apesar da inexistência de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de 
conduta por aplicação do princípio da insignificância, consideradas as circunstâncias do caso concreto, 
exigindo, para tanto, o atendimento de determinados critérios, consoante bem delineado no julgado do 
Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de Melo, HC 101074/SP.
4. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 5 (cinco) meses e a relevância do 
bem jurídico protegido, não  se mostra razoável o arquivamento dos autos. Não se trata de patrimônio 
particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se 
também a proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas 
diversas formas de custeio.
5.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem  homologado  as  promoções  de 
arquivamento, mas somente quando constatada a completa ausência de dolo ou a percepção indevida 
por até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos.
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

020.Processo:1.00.000.004192/2014-81 (5002606-14.2013.404.7015) Voto: 2038/2014 Origem: JF/APUCARANA-PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 

3º).  MPF:  ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ  FEDERAL.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CCP, ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE 
DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir do envio de expediente administrativo pela 
Procuradoria Federal Especializada do INSS, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato 
previdenciário, descrito no art. 171, § 3º do Código Penal, mediante o recebimento indevido de benefício  
previdenciário no período de 10/2003 a 01/2004, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no aporte 
de R$ 1.599,86 (mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos).
2. O Procurador da República arquivou o procedimento, ao argumento de que os valores sacados foram 
utilizados pela investigada pra custear as despesas com o funeral do beneficiário. O Juiz Federal não 
homologou o arquivamento e remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no termos 
do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93
3. Apesar da inexistência de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de 
conduta por aplicação do princípio da insignificância, consideradas as circunstâncias do caso concreto, 
exigindo, para tanto, o atendimento de determinados critérios, consoante bem delineado no julgado do 
Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de Melo, HC 101074/SP.
4. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 4 (quatro) meses e a relevância do 
bem jurídico protegido, não  se mostra razoável o arquivamento dos autos. Não se trata de patrimônio 
particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se 
também a proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas 
diversas formas de custeio.
5.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem  homologado  as  promoções  de 
arquivamento, mas somente quando constatada a completa ausência de dolo ou a percepção indevida 
por até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos.
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

021.Processo:1.00.000.004203/2014-23 (5003492-13.2013.404.7015) Voto: 2037/2014 Origem: JF/APUCARANA-PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA O INSS (CP, ART. 171, § 

3º).  MPF:  ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ  FEDERAL.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CCP, ART. 28 C/C O ART. 62-IV DA LC Nº 75/93). INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE 
DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir do envio de expediente administrativo pela 
Procuradoria Federal Especializada do INSS, no qual se apura a possível prática do crime de estelionato 
previdenciário, descrito no art. 171, § 3º do Código Penal, mediante o recebimento indevido de benefício  
previdenciário no período de 11/2005 a 02/2006, o que gerou um prejuízo à autarquia federal no aporte 
de R$ 1.780,49 (mil setecentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos).
2. O Procurador da República arquivou o procedimento, ao argumento de que os valores sacados foram 
utilizados para pagar despesas com o funeral e dívidas deixadas pelo beneficiário. O Juiz Federal não 
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homologou o arquivamento e remeteu os autos a esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, no termos 
do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93
3. Apesar da inexistência de previsão legal, a jurisprudência pátria tem admitido a descriminalização de 
conduta por aplicação do princípio da insignificância, consideradas as circunstâncias do caso concreto, 
exigindo, para tanto, o atendimento de determinados critérios, consoante bem delineado no julgado do 
Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Celso de Melo, HC 101074/SP.
4. No caso, tendo em vista o recebimento irregular do benefício por 4 (quatro) meses e a relevância do 
bem jurídico protegido, não  se mostra razoável o arquivamento dos autos. Não se trata de patrimônio 
particular, mas da coletividade. Aqui, a tutela jurídica não é apenas a integridade do erário. Busca-se 
também a proteção da confiabilidade e da equidade das relações entre o Estado e a sociedade e suas 
diversas formas de custeio.
5.  Registre-se  que  a  2ª  Câmara,  em  casos  semelhantes,  tem  homologado  as  promoções  de 
arquivamento, mas somente quando constatada a completa ausência de dolo ou a percepção indevida 
por até 3 (três) meses, que não é o caso dos autos.
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

022.Processo:0604/2013 Voto: 2375/2014 Origem: JF/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. SUPOSTO CRIME DE 

ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (ART.  171,  §  3º,  DO  CP).  EVIDENTE  AUSÊNCIA DE  DOLO. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito policial instaurado para apuração da prática do crime previsto no art. 171, § 3º do Código 
Penal,  diante da constatação de possível  fraude no recebimento de benefício  previdenciário após o 
falecimento do titular.
2.  Promoção  de  arquivamento  fundada na ausência  de dolo.  Discordância  da Juíza  Federal.  Autos 
remetidos à 2ª Câmara, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93.
3.  Enunciado  nº  21:  É  admissível  o  arquivamento  dos  autos  de  investigação  ao  fundamento  de 
excludente da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Porém, em todas as hipóteses, a excludente 
deve resultar cabalmente provada, ao término de regular investigação. (Sessão 302ª, de 16.05.2005)
4. No caso dos autos, o beneficiário faleceu em 24 de julho de 2003, mas o INSS, no mês subsequente,  
ainda depositou o valor integral da pensão referente ao mês do óbito.
5. É verossímil acreditar que o dinheiro depositado pelo INSS referente ao mês do óbito é realmente 
devido, o que por si só evidencia a ausência de dolo do investigado.
6.  Ademais,  os  valores  sacados  após  a  morte  do  titular  supostamente  foram  utilizados  pagar  as 
despesas do funeral do pensionista, demonstrando, assim, a boa-fé do possível acusado, o que torna 
penalmente irrelevante a sua conduta.
7. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

023.Processo:0001424-51.2014.403.6181 Voto: 1951/2014 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334, § 1º, 'c', DO CP). 

MPF: ARQUIVAMENTO. JUIZ FEDERAL: NÃO HOMOLOGAÇÃO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62-IV DA 
LC Nº 75/93. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL AO CASO. INSISTÊNCIA 
NO ARQUIVAMENTO
1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país – cigarros – impõe maior rigor  
na adoção do  princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o 
rígido controle em sua comercialização no território nacional.
2. In casu, foram apreendidas apenas 20 (vinte) carteiras 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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

024.Processo:0014297-29.2013.4.05.8100 Voto: 2035/2014 Origem: JF/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO 

NA ANVISA.  MPF:  PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL POR 
NÃO  HAVER  INDÍCIOS  DO  MEDICAMENTO  SER  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA.  JUIZ  FEDERAL: 
INDEFERIMENTO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ART. 334, § 1º, “C”). ARQUIVAMENTO 
INDIRETO.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP.  COMPETÊNCIA  FEDERAL. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL
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1. Expediente instaurado para apurar a suposta comercialização de produto de uso terapêutico sem 
registro na ANVISA.
2. O Procurador da República requereu o declínio de competência à Justiça Estadual sob o fundamento 
de  que  não  restou  provado  no  inquérito  que  o  investigado  tenha  importado  tais  produtos,  não  se 
justificando a manutenção dos autos na esfera federal
3. O Juiz Federal, por sua vez, não homologou o pleito sob o fundamento de que “conforme Laudos de 
Exames de material  (…) verificou-se que o material  analisado possui  inscrições exclusivamente em  
língua estrangeira, não tendo os peritos esclarecidos a origem dos produtos de forma inequívoca […]  
dessa forma, os indícios apontam para a possibilidade de existência de crime de contrabando (art. 334  
do Código Penal)”.
4.  No  caso,  não  restou  demonstrado  nos  autos  que  o  medicamento  apreendido  foi  falsificado, 
corrompido,  adulterado  ou  alterado.  Entretanto,  existem  indícios  (além  da  conclusão  pericial,  uma 
comparação visual) de que os medicamentos apreendidos foram fabricados fora do Brasil, o que reforça 
a tese da substância ser de provável origem estrangeira, amoldando a conduta, a priori, ao crime previsto 
no art. 334, § 1º, “c” e/ou “d” do Código Penal, que é de competência federal.
5. Prematuro o declínio de competência.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
025.Processo:1.28.000.002047/2013-02 Voto: 2340/2014 Origem: PR/RN

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Relator p/ 
acórdão

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 4115/2014

Ementa :Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  mediante  a  obtenção  fraudulenta  de  empréstimo 
consignado junto à instituição financeira em nome de beneficiário do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  33  ¿  2a  CCR).  Banco  particular.  Prejuízo  suportado 
unicamente por particular. Inexistência de lesão à União ou a qualquer de suas entidades. Precedentes 
STJ (Informativo nº 432; CC 125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP, Dj 28/11/2012). Ausência de 
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal.  Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual,  acolhendo, 
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições, vencida a Relatora Dra. 
Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Redigirá  o  voto  vencedor  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada. 
Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

026.Processo:1.18.002.000155/2012-88 Voto: 1338/2014 Origem: PRM – ANÁPOLIS/GO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADA POR INDÍGENA. REVISÃO 

DE ARQUIVAMENTO (ART. 62-IV DA LC 75/93). OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA O INDÍGENA 
PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO DA 2ª CÂMARA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF, 
ART.  109,  INCISOS IV  E  XI,  C/C  O  ART.  231).  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO  DO MPF PARA 
SUSCITAR  CONFLITO  POSITIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  PERANTE  O  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 
RECURSO  AO  CONSELHO  INSTITUCIONAL DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL COM  PEDIDO  DE 
RECONSIDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Trata-se  de  peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  notícia  de  que  indígena  estaria  preso 
ilegalmente.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão da existência de 
denúncia já recebida pela Justiça Estadual em face de indígena por tentativa de homicídio. Por entender 
que o crime não teve como pano de fundo disputa por direitos indígenas considerou que a competência 
para o julgamento é mesmo da Justiça Estadual.
3. Remessa dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para fins 
do art. 62-IV da LC 75/93.
4. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização 
social,  aos  costumes,  às  línguas,  crenças  e  tradições  das  comunidades  indígenas,  e  aos  direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
5. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento de 
crimes por índio ou contra índio, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109, incisos IV 
e XI c/c o artigo 231 da Constituição Federal.
6.  Dessa  forma,  considerando  que  no  presente  caso  a  questão  envolve  direito  indígena,  que  é 
indissociável de sua cultura e de sua organização social, a competência para o processo e o julgamento 
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do crime ora em análise é da Justiça Federal.
7. A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, na 589ª Sessão de Revisão, de 
25/11/2013, por maioria, deliberou pela não homologação do arquivamento, determinando a designação 
de novo membro do Parquet Federal para adotar as providências cabíveis.
8. Irresignada, a Procuradora da República oficiante apresentou recurso ao Conselho Institucional do 
MPF, com pedido de reconsideração
9. Manutenção da decisão recorrida e remessa dos autos ao Conselho Institucional do Ministério Público 
Federal para análise do recurso interposto.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por unanimidade, manteve a decisão recorrida e determinou a remessa dos autos 
ao CIMP,  nos termos do voto  da relatora.  Participaram da votação o Dr.  José Bonifácio  Borges  de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

027.Processo:1.14.013.000019/2014-70 Voto: 1986/2014 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Relator p/ 
acórdão

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 2723/2014

Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência do crime de estelionato (CP, art. 171, caput). Venda a terceiro de 
veículo alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª 
CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas 
públicas. Precedentes STJ “a prática de estelionato consubstanciado em venda de veículo adquirido 
mediante contrato de alienação fiduciária celebrado com a CEF não justifica, por si só, o deslocamento 
da competência para a Justiça Federal,  sem prova de lesão a bem ou interesse da citada empresa 
pública  federal”  (CC 15196/GO,  Rel.  Min.  Vicente Leal,  Terceira  Seção,  Dj  25/11/1996).  No  mesmo 
sentido, em caso análogo “De acordo com o entendimento desta Corte, não há falar em competência da 
Justiça Federal para o exame de feito que apure, em tese, conduta que somente produziu danos entre os 
particulares  lesados.  No  caso,  a  suposta  alienação  irregular  dos  imóveis  teria  causado  prejuízo 
unicamente  às  vítimas,  pois  os  supostos  vendedores  não  detinham  a  propriedade  dos  lotes  e, 
consequentemente, não poderiam transferir o domínio de bens que continuam pertencentes ao INCRA. ” 
(CC  125168,  Rel.  Min  Og Fernandes,  Dj  24/09/2013).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público 
Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões 
de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições, vencida a Relatora Dra. 
Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Redigirá  o  voto  vencedor  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada. 
Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

028.Processo:0000577-14.2012.4.05.8202 Voto: 2050/2014 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL.  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO 

FEDERAL.  USO PERANTE AUTARQUIA ESTADUAL. ATRIBUIÇÃO DO MPF E COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO STF, STJ E TRF 4ª REGIÃO.
1. A só falsificação de documentos federais, independentemente do uso que se faz (se perante órgãos 
públicos  federais,  estaduais,  municipais  ou privados),  induz à  atribuição  do  MPF e competência  da 
Justiça Federal. Precedentes do STF, STJ e TRF 4ª Região.
2. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução criminal.

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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

029.Processo:1.30.001.000784/2014-85 Voto: 2081/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Relator p/ 
acórdão

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 2683/2014

Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica em detrimento de Junta Comercial 
(CP, art. 299). 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 119.576/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). Inexistência de lesão a bens, 
serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do 
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual, 
acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições, vencida a Relatora Dra. 
Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Redigirá  o  voto  vencedor  o  Dr.  José  Bonifácio  Borges  de  Andrada. 
Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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030.Processo:1.22.010.000110/2013-62 Voto: 1987/2014 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. CRIMES DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA DE ESCRAVO (CP, ART. 149) E 

FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (CP, ART.  203) REVISÃO DE 
ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62-IV). AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. HOMOLOGAÇÃO. CRIME 
DE ALICIAMENTO DE TRABALHADORES DE UM LOCAL PARA OUTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL 
(CP,  ART.  207,  §  1º).  DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES (ENUNCIADO N°  32  –  2ª  CCR).  MALGRADO 
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O 
ARTIGO 109-VI, PRIMEIRA PARTE, DA CONSTITUIÇÃO 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.  Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de redução à condição análoga de escravo 
(CP,  art.  149),  frustração  de  direito  assegurado  por  lei  trabalhista  (CP,  art.  203)  e  aliciamento  de 
trabalhadores de um local para outro do território nacional (CP, art. 207, § 1º).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em relação aos crimes tipificados nos 
artigos 149 e 203 do Código Penal e o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual quanto ao 
crime tipificado no artigo 207, § 1º, do Código Penal.
3. 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.
4. Homologação do  arquivamento em relação aos crimes tipificados nos artigos 149 e 203 do Código 
Penal, por ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva, e não homologação do declínio de 
atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal quanto ao crime tipificado no artigo 207, § 1º, do Código Penal.

Decisão :Após o voto da Relatora e do Dr Oswaldo José Barbosa Silva homologando o arquivamento em relação 
aos crimes dos artigos 149 e 203 do Código Penal e não homologando o declínio em relação ao crime do 
artigo 207, §1º do Código Penal, pediu vista o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

031.Processo:1.28.000.001735/2013-47 Voto: 1954/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO 

DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  –  2ª  CCR/MPF).  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  FUNDADA NA 
OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR.  INDÍCIOS DE POSSÍVEIS CRIMES 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 5º, 6º E 7º. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Procedimento instaurado a partir de representação encaminhada via e-mail, dando conta de que grupo 
empresarial estaria, de forma fraudulenta, angariando valores de inúmeras pessoas, prometendo, em 
contrapartida, lucros exorbitantes, prática conhecida como pirâmide financeira.
2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuição por entender que os fatos relatados  
configuram, em tese, o crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º-IX), que não atrai a 
competência da Justiça Federal.
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento 
de outras pessoas (Piramides ou Ponzi),  sem indícios de crimes federais,  é atribuição do Ministério 
Público Estadual a apuração do feito, por se tratar de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, 
art.  2º,  inc.  IX),  em  consonância  com  a  Súmula  nº  498  do  STF  (Procedimento  MPF  nº  
1.29.000.001676/2013-70, unânime, julgado na 582ª Sessão, realizada em 19/08/2013).
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular  
estruturas legítimas a fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades.
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma 
utilizada por essas empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos 
ou títulos emitidos por elas constituem verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto, 
necessário o registro na CVM, na forma do art. 19, caput e § 3º da Lei 6.385/76. Tais empresas devem 
ser equiparadas às instituições financeiras para fins penais, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.492/86.
7. Existência de indícios mínimos da prática de pirâmide financeira, a configurar crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional, de competência da Justiça Federal (Lei nº 7.492/86, art. 26).
8. Não homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual e designação de outro 
membro do MPF.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

032.Processo:1.33.008.000375/2013-26 Voto: 1953/2014 Origem: PRM/ITAJAÍ-SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO 
DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  –  2ª  CCR/MPF).  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  FUNDADA NA 
OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR.  INDÍCIOS DE POSSÍVEIS CRIMES 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 5º, 6º E 7º. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Procedimento instaurado a partir de representação formulada por meio da Sala de Atendimento ao 
Cidadão, dando conta de que grupo empresarial estaria, de forma fraudulenta, angariando valores de 
inúmeras pessoas, prometendo, em contrapartida, lucros exorbitantes, prática conhecida como pirâmide 
financeira.
2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuição por entender que os fatos relatados  
configuram, em tese, o crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, art. 2º-IX), que não atrai a 
competência da Justiça Federal.
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento 
de outras pessoas (Piramides ou Ponzi),  sem indícios de crimes federais,  é atribuição do Ministério 
Público Estadual a apuração do feito, por se tratar de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, 
art.  2º,  inc.  IX),  em  consonância  com  a  Súmula  nº  498  do  STF  (Procedimento  MPF  nº  
1.29.000.001676/2013-70, unânime, julgado na 582ª Sessão, realizada em 19/08/2013).
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular  
estruturas legítimas a fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades.
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma 
utilizadas por essas empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos 
ou títulos emitidos por elas constituem verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto, 
necessário o registro na CVM, na forma do art. 19, caput e § 3º da Lei 6.385/76. Tais empresas devem 
ser equiparadas às instituições financeiras para fins penais, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.492/86.
7. Existência de indícios mínimos da prática de pirâmide financeira, a configurar crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional, de competência da Justiça Federal (Lei nº 7.492/86, art. 26).
8. Não homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual e  designação de outro 
membro do MPF.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

033.Processo:1.17.000.002035/2013-53 Voto: 2036/2014 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO 

DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  -  2ª  CCR/MPF).  PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  FUNDADA NA 
EVENTUAL  OCORRÊNCIA  DE  CRIME  DE  ESTELIONATO.  INDÍCIOS  DE  POSSÍVEIS  CRIMES 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 5º, 6º E 7º. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Procedimento instaurado a partir de manifestação recebida no sistema da Sala de Atendimento ao 
Cidadão do MPF,  dando conta  de  que  grupo  empresarial  estaria,  de forma fraudulenta,  angariando 
valores  de  inúmeras  pessoas,  prometendo,  em contrapartida,  lucros  exorbitantes,  prática  conhecida 
como pirâmide financeira.
2.  O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição por entender que o fatos  
relatados por entender que o fato relatado não revela ofensa a bens, serviços ou interesse da União, mas 
tão somente envolve interesses de particulares, não atraindo a competência da Justiça Federal.
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento 
de outras pessoas (Piramides ou Ponzi),  sem indícios de crimes federais,  é atribuição do Ministério 
Público Estadual a apuração do feito, por se tratar de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, 
art.  2º,  inc.  IX),  em  consonância  com  a  Súmula  nº  498  do  STF  (Procedimento  MPF  nº  
1.29.000.001676/2013-70, unânime, julgado na 582ª Sessão, realizada em 19/08/2013).
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular  
estruturas legítimas a fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma 
utilizadas por essas empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos 
ou títulos emitidos por elas constituem verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto, 
necessário o registro na CVM, na forma do art. 19, caput e § 3º, da Lei 6.385/76. Tais empresas devem 
ser equiparadas às instituições financeiras para fins penais, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.492/86.
7. Existência de indícios mínimos da prática de pirâmide financeira, a configurar crime contra o Sistema 
Financeiro Nacional, de competência da Justiça Federal (Lei nº 7.492/86, art. 26).
8.  Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro Membro do Ministério Público 
Federal no Espírito Santo para prosseguir na persecução penal, considerando a localidade da sede da 
empresa investigada.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
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Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
034.Processo:1.30.001.006376/2013-56 Voto: 2359/2014 Origem: PR/RJ

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar conduta de empresa que foi responsabilizada e sofreu pena de 

multa por funcionar em condições higiênicas impróprias (Decreto nº 6.871/99, art. 99-VII).  Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF).  Regularidade com relação aos produtos comercializados. 
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

035.Processo:1.23.000.001810/2013-56 Voto: 1993/2014 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Suposta prática de  maus-tratos contra animais domésticos (Lei nº 9.605/98, art.  32). 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª Câmara). Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

036.Processo:1.14.006.000075/2013-12 Voto: 2026/2014 Origem: PRM – PAULO AFONSO/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. 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 os herdeiros de sua contratante.  Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

037.Processo:1.33.000.000594/2014-66 Voto: 2084/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Representação encaminhada por e-mail que narra possível irregularidade na concessão 

de suposto empréstimo que teria sido feito por instituição financeira estrangeira ao Estado de Santa 
Catarina.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fatos narrados de maneira confusa e 
desprovida de verossimilhança. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

038.Processo:1.30.001.000638/2014-50 Voto: 1985/2014 Origem: PRM – CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato encaminhada por e-mail. Possível crime de pedofilia (Lei 8.069/90). Revisão de declínio 

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fato narrado supostamente ocorrido no ambiente familiar. Ausência da 
transnacionalidade da conduta. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

039.Processo:1.19.002.000099/2013-25 Voto: 1997/2014 Origem: PRM/CAXIAS-MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Expediente instaurado para apurar supostos ilícitos penais (maus-tratos, ameaça, entre 

outros), praticados por policiais militares contra moradores de município, sob a pretensa finalidade de 
apuração de crime ocorrido na prefeitura – incêndio do prédio. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

040.Processo:1.24.002.000040/2014-58 Voto: 2369/2014 Origem: PRM/SOUSA-PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposto crime praticado contra pessoa idosa. Art. 107 da Lei nº 

10.741  (estatuto  do  idoso).  Coagir  aposentados  para  contratação  de  empréstimos  consignados. 
Empréstimo não efetuado.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF).  Interesses afetados 
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somente na órbita particular, sem prejuízo aos cofres públicos.  Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

041.Processo:0456/2012 Voto: 2373/2014 Origem: PRM/BARREIRAS-BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º), consistente 

no  recebimento de  seguro-desemprego por pessoas que não exercem atividade de pesca. Notícia de 
que estes falsos pescadores foram aliciados em troca de votos nas eleições de 2008 por vereador.  
Corrupção eleitoral (Lei nº 4.737/65, art. 299). Revisão de declínio (Enunciado nº 33 – 2ª CCR/MPF).  
Conexão entre crime eleitoral e comum a ser analisado pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 35, 
inciso II da Lei nº 4.737/65. Ocorrendo crime eleitoral, a competência para o processo e julgamento é da 
Justiça Eleitoral, e, por conseguinte, a atribuição para dar prosseguimento à persecução penal cabe ao 
Ministério Público Eleitoral. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral, com 
remessa ao Procurador Regional Eleitoral.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

042.Processo:1.26.000.001278/2013-65 Voto: 1955/2014 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de estelionato (CP, art. 171). Venda de mercadorias pela 

internet sem entrega do produto e estorno do valor pago. Cadastro falso do sítio de compras. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

043.Processo:1.30.001.000577/2014-21 Voto: 1950/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Expediente instaurado para apurar suposta fraude na administração de sociedade anônima,  

por parte do administrador de empresa (CP, art. 177, § 1º-III).  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

044.Processo:1.29.000.002882/2013-05 Voto: 1917/2014 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Suposta prática do crime de interceptação telefônica ilegal previsto no art. 10 da Lei nº 

9.296/96. Informação de que empresa jornalística teria gravado conversa telefônica, de forma ilícita. O 
teor da referida gravação (clandestina), teria sido motivo para a demissão por justa causa de empregado. 
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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

045.Processo:1.34.008.000119/2014-82 Voto: 2357/2014 Origem: PRM/LIMEIRA-SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime previsto no art. 154-A do Código Penal. Representação encaminhada por 

particular noticiando a invasão de site por “hacker”. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR/MPF). 
No caso dos autos, não se reconhece a competência da Justiça Federal, pois a 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
046.Processo:1.29.007.000013/2014-59 Voto: 1984/2014 Origem: PRM – SANTA CRUZ DO SUL/RS

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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Ementa :Notícia  de  Fato.  Manejo  de  terra  não  autorizado  em  área  de  preservação  permanente,  próxima  à 
residência do investigado para conter processo de erosão. 1) Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62-IV).  Conduta  não  caracterizadora  do  crime  tipificado  no  art.  2º  da  Lei  8.176/91  (crime  contra  o 
patrimônio  da  União,  na  modalidade  usurpação),  que  exige  finalidade  comercial,  ausente  no  caso. 
Atipicidade. Homologação do arquivamento. 2) Crime ambiental tipificado no art.  55 da Lei 9.605/98. 
Promoção  de  arquivamento  recebida  como  declínio  de  atribuições.  3)  Possíveis  crimes  ambientais 
tipificados nos artigos 38, 55 e 60 da Lei 9.605/98. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). 
Área não pertencente ou protegida pela União. Ausência de elementos mínimos capazes de justificar a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
047.Processo:1.26.005.000077/2014-81 Voto: 2358/2014 Origem: PRM/GARANHUNS-PE

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação oriundas de Procedimento Administrativo da Promotoria de Justiça de Ibirajuba/PE, 

instaurado para apurar eventuais irregularidades praticadas por ex-prefeito municipal,  consistente em 
suposto excesso de gastos em obra e crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A). 
Revisão de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62-IV).  1.  Quanto ao excesso de gastos o valor  global 
contratado para as obras estava compatível com a faixa de preços praticadas no mercado à época. 2. 
Em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária, os fatos ocorreram no ano de 2001, estando 
extinta  a  punibilidade  em  razão  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109-III).  3. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

048.Processo:1.23.002.000541/2012-18 Voto: 2080/2014 Origem: PRM – SANTARÉM/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei, na 

forma  e  no  prazo  exigidos  pela  autoridade  ambiental  (Decreto  nº  6.514/2008,  art.  83).  Revisão  de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  que  caracteriza  infração  administrativa  contra  a 
administração ambiental. Ausência de tipicidade penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

049.Processo:1.30.001.005817/2013-01 Voto: 1995/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. 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). 
Considerando que desde a data  do último saque indevido,  ocorrido no mês de agosto de 2001,  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  (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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

050.Processo:1.18.003.000007/2013-34 Voto: 2025/2014 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório  Criminal.  Sonegação de contribuição previdenciária  (art.  337-A,  do  CP). 

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

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

051.Processo:1.17.000.001515/2013-05 Voto: 2070/2014 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  violação  de  sigilo  funcional  (CP,  art.  325,  §  2º).  Revisão  de 

arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Divulgação  de  documentos  (denúncia,  sentença  criminal  e 
sentença de interdição civil) para instrução de procedimento administrativo junto à OAB/ES e perante à 
autoridade de Polícia Federal. Dados da condenação que não foram utilizados de modo abusivo ou para 
provocar vexame ou constrangimento desarrazoado, desmedido ou ilegal ao representante. A notícia foi 
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dirigida estritamente aos órgãos destinatários,  responsáveis pela apuração de infração penal (Polícia 
Federal) e administrativa (OAB/ES). Dados cadastrais que não possuem caráter sigiloso. Atipicidade da 
conduta narrada. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

052.Processo:1.30.001.003507/2013-43 Voto: 2047/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Possível irregularidade na atuação de Militares da 

Força  de  Pacificação  do  Exército,  que  teriam  realizado  a  prisão  ilegal  do  interessado.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Interessado que teria  proferido palavras  de baixo calão às 
autoridades  militares,  encontrando-se  visivelmente  alterado  e  apresentando  sinais  de  embriaguez. 
Interessado  que  foi  absolvido  perante  a  Justiça  Militar,  por  ausência  de  dolo  de  desacato  em seu 
comportamento.  Ausência  de elementos  mínimos  de qualquer  ilegalidade supostamente ocorrida na 
prisão do interessado. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

053.Processo:1.24.000.001999/2013-40 Voto: 1974/2014 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  administrativo.  Notícia  anônima.  Suposta  discriminação  por  racismo  e  homofobia  no 

âmbito da Universidade Federal da Paraíba. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto 
tratamento desigual por parte de coordenadores de curso em relação a alguns professores. Questões 
afetas a autonomia universitária. Fatos narrados que denotam a insatisfação com a divisão de disciplinas 
a serem lecionadas. Possíveis vítimas que não indicaram qualquer atitude preconceituosa efetivamente 
ocorrida em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, capaz de caracterizar o crime 
tipificado  no  art.  20  da  Lei  nº  7.716/89.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as 
investigações  serem  reabertas,  havendo  notícia  de  novas  provas  (CPP,  art.  18).  Homologação  do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

054.Processo:1.20.000.001206/2013-31 Voto: 2185/2014 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) praticado contra a Caixa Econômica Federal – 

CEF. Possível fraude para liberação e saque de FGTS. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

055.Processo:1.20.000.001212/2013-99 Voto: 2186/2014 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato (CP, art. 171, § 3º) praticado contra a Caixa Econômica Federal – 

CEF. Possível fraude para liberação e saque de FGTS. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

056.Processo:1.04.004.000248/2009-82 Voto: 1973/2014 Origem: PRR – 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio.  Verbas públicas federais  repassadas em razão de 

convênio firmado entre o Ministério da Saúde e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62-IV).  Procedimentos licitatórios e compra de materiais,  sem indícios  de irregularidade.  Tempestiva 
prestação de contas.  Conclusão do objeto do convênio,  nos limites do plano de trabalho aprovado. 
Alcance  do  objetivo  proposto.  Documentos  existentes  nos  autos  que  apontam  a  inexistência  de 
malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crimes de responsabilidade de prefeito (DL nº 
201/67) ou licitatórios (Lei nº 8.666/93). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

057.Processo:1.15.004.000194/2013-58 Voto: 1975/2014 Origem: PRM – CRATEÚS/TAUÁ – CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de responsabilidade de ex-prefeito. Não prestação de contas 
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e possível apropriação ou utilização de recursos em proveito próprio ou alheio Crimes definidos nos 
incisos I, II e VII do artigo 1º do DL nº 201/67. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos  
ocorridos em 1996. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal 
(CP, art. 109-II e IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

058.Processo:0104/2013 – IPL Voto: 1976/2014 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito Policial.  Possível  crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67).  Programa  Dinheiro 

Direto na Escola – PDDE. Verba pública federal repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação  –  FNDE.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

059.Processo:1.34.001.003432/2012-71 Voto: 2189/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Civil  Público instaurado na Procuradoria da República no Estado de São Paulo a partir  de 

notícia encaminhada pelo Ministério Público Estadual a respeito da grande quantidade de remessas de 
objetos postais proibidos sem identificação do remetente, destinados a internos do sistema prisional.  
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências  efetuadas.  Ofícios  encaminhados à 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, ao Departamento de Polícia Federal – DPF e ao 
Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN. Existência de eficiente fiscalização para coibir a entrada 
de objetos ilícitos nas unidades prisionais.  Detectados objetos ilícitos em trâmite no Correios ou no 
momento do recebimento em cada unidade prisional, há a instauração de inquéritos policiais, embora a 
autoria  delitiva  seja  de  difícil  identificação.  Fatos  relatados  de  forma  genérica  que  não  apresenta 
nenhuma  conduta  ilícita  em  concreto  a  ser  apurada.  Ausência  de  elementos  justificadores  do 
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

060.Processo:1.24.000.001701/2013-00 Voto: 1977/2014 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Conduta atribuída a fiel depositário que teria deixado de comunicar ao Juízo Trabalhista seu 
novo  endereço  ou a localização do bem penhorado e posteriormente  arrematado.  Paradeiro  do  fiel 
depositário  desconhecido.  Para  a  configuração  do  crime  de  desobediência  não  basta  apenas  o 
descumprimento de ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que a ordem atenda os 
seguintes requisitos: 1) intimação pessoal transmitida diretamente a quem tem o dever legal de cumprir a  
ordem. 2) não fazer previsão de sanção de natureza civil, processual civil ou administrativa, e 3) advertir  
o destinatário da ordem que o eventual não cumprimento caracteriza crime. Requisitos não atendidos no 
caso. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

061.Processo:0015359-98.2012.4.02.5101 Voto: 1978/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Policial. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 – recusa, retardamento ou omissão de 

dados técnicos indispensáveis à propositura de ação civil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV).  Omissão  resultante  da  desorganização  da  administração  pública.  Novo  ofício  encaminhado. 
Informações  apresentadas  satisfatoriamente.  Evidente  ausência  de  conduta  dolosa.  Atipicidade. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

062.Processo:1.10.000.000166/2014-38 Voto: 2171/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do 
titular,  em 20/11/2001. Realização de 03 saques indevidos,  sendo o último ocorrido em 13/03/2002. 
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou 
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Valor pago referente ao mês de novembro que era 
quase integralmente devido. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo 
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do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados,  em regra,  para custear  despesas com 
hospitalização e funeral do titular do benefício. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

063.Processo:1.10.000.000170/2014-04 Voto: 2181/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da 
titular,  em 22/04/2002. Realização de 03 saques indevidos,  sendo o último ocorrido em 09/07/2002. 
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou 
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Valor pago referente ao mês de abril que era quase 
integralmente devido. Parcelas depositadas em relação aos meses posteriores que não foram sacadas. 
Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados 
indevidamente que são utilizados,  em regra,  para custear despesas com hospitalização e funeral do 
titular do benefício. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

064.Processo:1.10.000.000181/2014-86 Voto: 2182/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito da 
titular,  em 20/02/2003. Realização de 02 saques indevidos,  sendo o último ocorrido em 22/04/2003. 
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou 
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Valor pago referente ao mês de fevereiro que era 
quase integralmente devido. Evidente ausência de dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo 
do INSS. Valores sacados indevidamente que são utilizados,  em regra,  para custear  despesas com 
hospitalização e funeral do titular do benefício. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

065.Processo:1.10.000.000183/2014-75 Voto: 2183/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento indevido de benefício previdenciário após o óbito do 
titular,  em 30/03/2004.  Saques indevidos realizados em 07/04/2004 e 06/05/2004. Benefício recebido 
mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou representante legal. 
Ausência de indícios de  autoria. Valor pago referente ao mês de março que era integralmente devido. 
Parcelas depositadas em relação aos meses posteriores que não foram sacadas. Evidente ausência de 
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são 
utilizados,  em  regra,  para  custear  despesas  com  hospitalização  e  funeral  do  titular  do  benefício. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

066.Processo:1.34.010.000032/2014-66 Voto: 1979/2014 Origem: PRM – FRANCA/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório 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 01 (uma)  parcela  de 
benefício  previdenciário  após  a  morte  da  segurada  em  24/12/2002.  Benefício  recebido  mediante  a 
utilização de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou representante legal. Ausência 
de indícios de  autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

067.Processo:1.25.002.000248/2014-30 Voto: 2022/2014 Origem: PRM – CASCAVEL/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de ofício encaminhado pela Penitenciária Federal de  Catanduvas. 

Notícia da instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. Suposta falta disciplinar de natureza 
média imputada a interno (art. 44, II, do Anexo do Decreto nº 6.049/2007). Revisão de arquivamento (LC 
nº  75/93,  art.  62,  IV).  Localizado  no  interior  da  cela  ocupada  pelo  detento  um  jogo  de  xadrez  e 
respectivas peças, além de 5 doces. Conduta que não se amolda a qualquer tipo previsto no Código  
Penal ou na Lei nº 8.429/92. Ausência de elementos justificadores do prosseguimento das investigações 
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no âmbito do Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 

Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

068.Processo:1.13.001.000017/2014-57 Voto: 1980/2014 Origem: PRM – TABATINGA/AM
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime de furto (CP, art. 155 c/c 14-II) em detrimento de patrimônio da União. Revisão de  

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Investigado, com 18 anos de idade, que foi flagrado por policial militar, 
por volta das 04:00 horas, no interior do prédio do Cartório Eleitoral, sendo encontrados no bolso do acusado  
os  seguintes  objetos  de propriedade do  cartório:  04  rolos  de ataduras,  01 pacote de gaze,  02 rolos  de  
esparadrapos, 01 grampeador, 01 caixa de grampo, 01 par de meias, 04 canetas, 01 lápis e 04 chaves de 
armário. Promoção de arquivamento fundada na aplicação do princípio da insignificância. Tentativa de furto 
que não causou prejuízo ao erário. Material de expediente e descartáveis de valores verdadeiramente ínfimos,  
que foram apreendidos e restituídos ao Cartório Eleitoral. Homologação do arquivamento.

Decisão :Após o voto da Relatora,  pediu vista o  Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada. O Dr.  Oswaldo José 
Barbosa Silva aguarda para proferir voto.

069.Processo:1.15.000.000257/2014-97 Voto: 2023/2014 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta malversação de verbas públicas federais. Possível crime 

de  responsabilidade  de  ex-prefeito  (DL nº  201/67)  e  irregularidades  em  licitação  (Lei  nº  8.666/93). 
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. Diligências junto ao Tribunal de 
Contas  dos  Municípios  do  Estado  do  Ceará  –  TCM/CE.  Ausência  de  tomada  de  contas  especial. 
Procedimento licitatório sem indícios de irregularidade. Inexistência de malversação de verbas públicas. 
Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva capazes de justificar o prosseguimento da 
persecução  criminal.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  serem 
reabertas, havendo notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

070.Processo:1.29.004.000112/2014-61 Voto: 2024/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Suposta imagem de cunho homossexual envolvendo duas mulheres postada em rede social 

na internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Fatos relatados de forma resumida, vaga e 
genérica que não apresenta nenhuma informação que possibilite a localização do endereço eletrônico dos 
usuários.  Fatos  narrados que não mencionam a existência  de fotografia,  vídeos ou outros  registros  que 
contenham cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes, o que poderia tipificar  
crimes da Lei nº 8.069/90. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva capazes de justificar o 
prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

071.Processo:1.25.001.000565/2013-85 Voto: 2184/2014 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Suposto crime contra o ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º). Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pagamento integral do débito. Extinção da punibilidade (Lei nº 
11.941/2009, art. 69, parágrafo único). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

072.Processo:1.14.010.000101/2007-03 Voto: 2207/2014 Origem: PRM – EUNÁPOLIS/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  em  2005  para  apurar  eventual  exploração  e 

funcionamento ilegal de casas de bingo, casas de caça-níqueis e similares, em municípios do Estado da 
Bahia, para posterior encaminhamento à Receita Federal e ao INSS, para fins de representações fiscais.  
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Efetivo  combate  aos  jogos  de  azar.  Trabalho 
realizado em conjunto pela Polícia Federal, Polícia Civil e Ministério Público que levou à apreensão de 
dezenas  de  máquinas  caça-níqueis,  diminuindo  de  forma  significativa  as  casas  comerciais  que 
desenvolviam esta atividade. Objetivo atingido. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

073.Processo:1.34.022.000027/2014-14 Voto: 2187/2014 Origem: PRM – JAÚ/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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Ementa :Notícia de Fato. 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 
30/09/2001.  Saques  indevidos  efetuados  até  09/11/2001.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

074.Processo:1.33.009.000029/2014-19 Voto: 2220/2014 Origem: PRM – CAÇADOR/SC
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 
29/12/1997.  Saques indevidos  efetuados até  13/02/1998.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

075.Processo:1.34.010.000078/2014-85 Voto: 2119/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62-IV). Possível fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurado falecido em 
17/11/2000. Saques indevidos efetuados até 14/11/2001. Extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição 
da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

076.Processo:1.34.010.000102/2014-86 Voto: 2120/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62-IV). Possível fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurado falecido em 
13/06/1994. Saque indevido efetuado em 10/11/1994. Extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

077.Processo:1.34.010.000120/2014-68 Voto: 1981/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. 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 
20/04/1996.  Saques  indevidos  efetuados  até  10/06/1996.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

078.Processo:1.34.010.000127/2014-80 Voto: 1982/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62-IV). Possível fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurado falecido em 
27/08/2001. Saque indevido efetuado em 05/09/2001. Extinção de punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

079.Processo:1.33.002.000272/2013-16 Voto: 2228/2014 Origem: PRM – CAÇADOR/SC
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. Segurado falecido em 
30/08/1997.  Saques indevidos  efetuados até  06/07/1998.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

080.Processo:1.33.002.000281/2013-15 Voto: 2230/2014 Origem: PRM – CAÇADOR/SC
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 
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12/12/2000.  Saques indevidos  efetuados até  14/09/2001.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

081.Processo:1.33.002.000287/2013-84 Voto: 2233/2014 Origem: PRM – CAÇADOR/SC
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. Segurado falecido em 
03/11/2001.  Saques  indevidos  efetuados  até  10/12/2001.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

082.Processo:1.33.000.000297/2014-11 Voto: 2222/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. 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 
21/04/2001.  Saques  indevidos  efetuados  até  12/11/2001.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

083.Processo:1.33.002.000360/2013-18 Voto: 2235/2014 Origem: PRM – CAÇADOR/SC
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. Segurado falecido em 
23/03/1997.  Saques indevidos  efetuados até  01/09/1998.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

084.Processo:1.33.000.000416/2014-35 Voto: 2188/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. 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 
28/09/1996.  Saques indevidos  efetuados até  31/10/1996.  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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

085.Processo:0493/2011 – IPL Voto: 1983/2014 Origem: PRM – COXIM/MS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Policial. 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 
02/07/2001.  Saques  indevidos  efetuados  até  11/03/2002.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

086.Processo:1.33.009.000033/2013-04 Voto: 2350/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Extração irregular de recursos minerais (cascalho). Crime tipificado 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). Material retirado que foi utilizado em obras de manutenção das estradas municipais,  
conforme assegurado pelo parágrafo único do art. 2º do Decreto-Lei nº 227/67 (Código de Mineração). 
Desnecessária a autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Inexistência de 
comercialização de qualquer sobra do material extraído. Atipicidade. Homologação do arquivamento

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

087.Processo:1.12.000.000087/2013-71 Voto: 1868/2014 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Expediente instaurado para acompanhar questões inerentes à carta 

rogatória expedida pela Justiça da Guiana Francesa, para oitiva de acusados da prática do crime de 
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homicídio contra dois policiais franceses. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV)
O assunto já está sendo tratado nos autos do Processo nº 0003406-22.2013.4.01.3100. Desnecessidade 
de prosseguimento do procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

088.Processo:1.34.030.000019/2014-79 Voto: 1994/2014 Origem: PRM/JALES-SP 
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de falso testemunho (CP, art.  342) praticado no âmbito de processo 

trabalhista. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Informações contidas nos autos revelam 
que os fatos constituem objeto do Procedimento Administrativo nº 1.34.030.000251/2013-26. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

089.Processo:1.00.000.017810/2013-72 Voto: 2360/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Representação noticiando a divulgação de mensagens de preconceito contra as 

mulheres e os homossexuais em sítio eletrônico. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62-IV). Os fatos  
já  são  objeto  de apuração  no  Procedimento  n°  1.34.001.005777/2013-40,  o  qual  já  foi  encaminhado ao 
Ministério Público Estadual. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

090.Processo:1.21.002.000112/2012-15 Voto: 1934/2014 Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS 
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito  civil  público  instaurado  para  apurar  possível  malversação  de  recursos  públicos  federais 

repassados à Colônia de Pescadores pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências junto ao Ministério da Pesca e Aquicultura. Ausência de gestão de 
recursos públicos neste caso. Inexistência de indícios mínimos de crime. Homologado o arquivamento 
pela 5ª CCR/MPF no âmbito de suas atribuições. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

091.Processo:1.33.003.000160/2013-55 Voto: 2371/2014 Origem: PRM/TUBARÃO-SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  de  representação  encaminhada  pela 

Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, noticiando a prática de crime ambiental (Lei nº 
9.605/98, art. 29), consistente no resgate de  pinguins em redes de pesca no balneário Garopaba do 
Sul/SC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Esclarecimentos prestados pela 
APA da Baleia Franca no sentido que “uma das causas mais prováveis desta mortandade seja o inverno  
rigoroso caracterizado pela brusca queda de temperatura da água exatamente no período de maiores  
arribamentos  de  exemplares  desta  espécie”.  A rede  de  pesca  artesanal  estava  de  acordo  com  a 
legislação vigente. Ausência de crime. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

092.Processo:1.15.000.000586/2014-38 Voto: 1992/2014 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de representação formulada por aluno do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE e servidor docente da Universidade Federal do 
Ceará em desfavor de servidora da mesma universidade. Informações de que a Representada prestou 
informações “caluniosas,  de constrangimento  e  inverídicas”  ao  diretor  do  IFCE contra  a  pessoa  do 
Representante. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. No caso, a Representada 
apenas prestou as informações solicitas pelo Diretor  do IFCE, quais  sejam: “b.  (…) foi  admitido na 
Universidade  Federal  do  Ceará  para  desempenhar  as  funções  de  Professor  Auxiliar  (…)  c.  
Constantemente instaura processos e procedimentos administrativos onde contam diversos termos não  
condizentes com a sua qualificação profissional, o que demonstra, além de sua característica belicosa,  
falta de urbanidade”. Informações que não caracterizam ilícito penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

093.Processo:1.28.000.001167/2013-84 Voto: 2336/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (Decreto-Lei nº 201/67, art.  1º, XIV),  
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consistente em deixar de cumprir  ordem judicial.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-IV). 
Justificativas do descumprimento apresentada. Situação regularizada. Ausência de indícios mínimos de 
crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

094.Processo:1.18.001.000295/2013-47 Voto: 1945/2014 Origem: PRM/ANÁPOLIS-GO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Expediente instaurado para apurar aparente incompatibilidade de 

carga horária de trabalho e o horário estipulado para recolhimento em domicílio do investigado, clausura 
essa imposta como condição para concessão de liberdade provisória. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Esclarecida  pelo  investigado  a  citada  contradição  entre  os  horários. 
Elucidação das divergências apontadas no processo que lhe concedera liberdade provisória. O réu vem 
cumprindo as obrigações estipuladas. Ausência de ilicitude. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

095.Processo:1.13.001.000065/2013-64 Voto: 1939/2014 Origem: PRM/TABATINGA-AM
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Preparatório. Expediente instaurado a partir de Termo de Declaração de vereadores do 

município de Benjamim Constant/AM, relatando que diversos peruanos estão morando ilegalmente no 
município  e  revendendo  mercadorias  estrangeiras  introduzidas  irregularmente  no  território  nacional. 
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências  junto  à  Prefeitura,  Polícia  Federal  e 
Receita Federal. Informações de que ações são tomadas constantemente por esses órgãos para evitar a 
entrada  de  mercadoria  descaminhada  e  contrabandeada.  Solicitação  aos  representantes  que  se 
manifestassem quanto às respostas juntadas e que trouxessem informações mais consistentes acerca 
de  sua  denúncia,  apontando  nomes  e  endereços  dos  estrangeiros  que  se  encontram  em  situação 
irregular,  bem como que declinassem os locais  em que seria  realizado o comércio  de mercadorias 
estrangeiras. Não apresentação de fatos que pudessem levar à solicitação de diligências investigatórias. 
Ausência de elementos capazes de justificar a persecução penal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

096.Processo:1.24.000.001497/2013-19 Voto: 2351/2014 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crimes de estelionato majorado e inserção de dados em sistema informatizado (CP, art. 

171, § 3º). Expediente instaurado para apurar conduta de servidor que teria, entre os anos de 2004 e 
2006, inserido dados falsos no sistema informatizado do INSS para conceder ilicitamente benefícios a 
diversos segurados que não teriam regularmente cumprido os requisitos legais para a obtenção, havendo 
apurado em  auditoria  a  ocorrência  de  mais  de  300  fraudes  onde  se  apontava  o  investigado  como  o 
responsável pela aludida prática ilícita. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Decisão proferida pelo 
TRF da 5ª Região, HC 5179-PB, que reconheceu que a pena do investigado, em face dos diversos crimes 
cometidos em continuidade delitiva encontra-se no patamar máximo, não havendo mais utilidade processual 
novas  condenações.  No caso,  foi  aplicada a majoração legal  em seu patamar  máximo,  dado o elevado 
número de crimes. Ausência de justa causa para prosseguimento do procedimento. Quanto ao beneficiário 
inicial da conduta, o qual poderia vir a responder pelo crime tipificado no art. 171, § 3º do CP, verifica-se que  
veio a óbito, restando extinta a punibilidade, nos termos do art. 107-I do CP. Homologação do arquivamento

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

097.Processo:1.20.000.001531/2013-02 Voto: 1932/2014 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Suposto descumprimento de ordem judicial por servidor do INSS. 
Diligências. Efetivo cumprimento da determinação judicial. Demora justificada. Evidente ausência de dolo 
de contrariar, por omissão, a ordem judicial. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

098.Processo:1.19.000.002046/2013-69 Voto: 2364/2014 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato.  Possível crime de discriminação de pessoa idosa (Lei nº 10.741/2003, art. 96, § 1º) 

imputado a Superintendente de Hospital Universitário, consistente na recusa em realizar procedimento 
cirúrgico em razão da idade da paciente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). O hospital 
esclareceu  que  não  houve  mera  negativa  de  prestação  de  atendimento  médico,  mas  apenas  foi 

24



esclarecido  que,  tendo  em  vista  tratar-se  de  paciente  centenária,  haveria  a  necessidade  do 
acompanhamento,  principalmente  na  fase  de  pós-operatório,  de  um responsável  que  assumisse  as 
cautelas  devidas  para  otimizar  os  resultados  da cirurgia.  Não caracterização de conduta criminosa. 
Evidente ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

099.Processo:1.36.001.000048/2014-11 Voto: 2354/2014 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Denúncia dando conta de suposto enriquecimento ilícito, atribuído a presidente de colonia de 

pescadores.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV).  Não  foi  mencionado  qualquer  dado  ou 
documento que aponte indícios mínimos de materialidade delitiva. Tentativa de contato com o representante 
para obtenção de maiores informações não logrou êxito, tendo em vista que o mesmo se manteve inerte. 
Denúncia vaga e genérica. Ausência de suporte probatório. Homologação do arquivamento

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

100.Processo:1.34.003.000055/2014-60 Voto: 1952/2014 Origem: PRM/BAURU-SP 
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Denúncia encaminhada via correio (sem dados do endereço do remetente) dando conta 

de  suposto  enriquecimento  ilícito,  atribuído  a  dois  contribuintes  que  seriam  filhos  de  ex-prefeito 
municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Não foi mencionado datas ou qualquer outro 
dado ou documento que aponte indícios mínimos de materialidade delitiva. Denúncia vaga e genérica.  
Ausência de suporte probatório mínimo. Homologação do arquivamento

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

101.Processo:1.30.015.000166/2013-03 Voto: 1555/2014 Origem: PRM/MACAÉ-RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de falsificação de documento público (CP, art. 297). Revisão 

de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Suposta falsificação e venda de Caderneta de Inscrição e 
Registro – CIR, expedido pela Marinha do Brasil,  no município de Macaé/RJ. Os mesmos fatos que 
levaram à instauração do presente procedimento são objeto de inquérito policial militar junto à Capitania 
dos Portos. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

102.Processo:1.27.001.000015/2014-72 Voto: 1946/2014 Origem: PRM/PICOS-PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Suposto recebimento indevido de benefício previdenciário (auxílio-doença). Notícia de 

que tesoureiro do sindicato dos trabalhadores rurais obteve benefício previdenciário ao mesmo tempo 
em que continuou trabalhando no sindicato. Diligência do MPF junto ao INSS. Informações da autarquia 
previdenciária no sentido de que o deferimento e gozo do auxílio-doença a trabalhador rural não impede 
que este exerça atividade sindical. Não configuração de crime. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

103.Processo:1.25.000.001877/2013-16 Voto: 2332/2014 Origem: PR/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório  Criminal.  Possível  crime de  incitação à  prática  de crime (CP,  art.  286). 

Denúncia  anônima  noticiando  a  existência  de  página  na  internet  que  incita  a  pratica  do  crime  de 
“pirataria”.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Diligências  empreendidas  pela 
coordenadoria  de  informática  da PR/PR.  O acesso  à  página  eletrônica  se  restringe  a pessoas que 
possuam um nome de usuário e senha. O sítio não é público, mas limitado a uma comunidade. O crime  
de incitação a “pirataria” não restou demonstrado pelo exame técnico realizado pelo setor específico da 
Procuradoria. Homologação do arquivamento, ressalvado o disposto no art. 18 do CPP

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

104.Processo:1.34.001.000723/2014-79 Voto: 2367/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação.  Possível  ocorrência  de fraude em sítio  de comércio eletrônico (CP,  art.  171). 

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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

105.Processo:0015164-16.2012.4.02.5101 Voto: 1942/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Policial. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62-IV). Suposto descumprimento de ordem judicial. Pena máxima cominada de 6 (seis) meses de 
detenção. Fato ocorrido no ano de 2010. Extinção da punibilidade (CP, art. 107-IV). Prescrição (art. 109-
VI do CP). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

106.Processo:1.24.003.000041/2014-92 Voto: 1943/2014 Origem: PRM/PATOS-PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato.  Possível  crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art.  168-A), praticado por ex-

prefeito municipal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Informações contidas nos 
autos revelam o óbito do investigado. Extinção da punibilidade (CP, 107-I). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

107.Processo:1.20.002.000247/2013-91 Voto: 2363/2014 Origem: PRM/SINOP-MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de representação, encaminhada por e-mail, narrando que 

empresa realiza “lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, usa trabalho escravo e também promove falsa 
recuperação judicial”.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). A denúncia não narra fatos 
concretos, não aponta envolvidos e não indica datas. Tentativa de contato com o representante para 
obtenção de maiores informações não logrou êxito, tendo em vista que o mesmo se manteve inerte. Não 
constatação 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
108.Processo:1.34.004.000092/2014-68 Voto: 1937/2014 Origem: PRM/CAMPINAS-SP

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Expediente instaurado para apurar responsabilidade de Delegado 

da Polícia Federal na demora no cumprimento de mandado de prisão temporária, expedido nos autos do 
Inquérito  Policial  nº  0000043-07.2013.43.6128.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62-IV). 
Diligências. Constata-se a adoção de medidas concretas para o cumprimento adequado do mandado de 
prisão. Ausência de indícios de irregularidades. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

VOTOS-VISTA
109.Processo:1.29.020.000043/2012-25 Voto-Vista: 34/2014 Origem: PRM – CACHOEIRA DO SUL/RS

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. IRREGULARIDADES EXISTENTES EM LICITAÇÕES 

CONDUZIDAS  PELA ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO  MILITAR.  REVISÃO  (ENUNCIADO  Nº  32  DA 2ª  CÂMARA).  NÃO  OFENSA AOS  BENS 
JURÍDICOS  PREVISTOS  NO  ART.  142  DA CONSTITUIÇÃO.  CRIMES  DE  NATUREZA COMUM. 
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas em 
processos licitatórios no âmbito do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, localizado no Município de 
Cachoeira do Sul/RS, atribuídas ao comandante daquela unidade militar e aos representantes legais das 
empresas favorecidas.
2.  Promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Militar.  Remessa  à  2ª  Câmara  de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise da pertinência do declínio, nos termos 
do Enunciado nº 32.
3. A jurisprudência pátria, “inspirada na tendência mundial de restringir ou, sob viés radical, de suprimir a  
competência  castrense para julgar  civis  em tempo de paz -  vem evoluindo no sentido de sujeitar  à  
competência  da  Justiça  Militar  somente  os  civis  cujas  condutas  violem  bens  jurídicos  tipicamente  
associados à função castrense, tais como a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da  
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lei e da ordem” (STF, HC 114559 MC, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 13/09/2012, DJe-183, de 
18/09/2012).
4.  “Tendência  que  se  registra,  modernamente,  em sistemas  normativos  estrangeiros,  no  sentido  da  
extinção (pura e simples) de tribunais militares em tempo de paz ou, então, da exclusão de civis da  
jurisdição penal militar: Portugal (Constituição de 1976, art. 213, Quarta Revisão Constitucional de 1997),  
Argentina  (Ley  Federal  nº  26.394/2008),  Colômbia  (Constituição  de  1991,  art.  213),  Paraguai  
(Constituição de 1992, art. 174), México (Constituição de 1917, art. 13) e Uruguai (Constituição de 1967,  
art. 253 c/c Ley nº 18.650/2010, arts. 27 e 28)” (STJ, HC 106.171/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, DJe 13.4.2011).
5. Nada há nos autos que revele a vontade dos investigados de se voltarem contra as Forças Armadas, 
tampouco de impedir a continuidade de eventual operação militar ou atividade genuinamente castrense.
6. Assim, as condutas ilícitas em apuração não traduzem ofensa àqueles bens jurídicos previstos no art. 
142 da Constituição (defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem). São,  
portanto,  crimes  de  natureza  comum,  da  competência  da  Justiça  Federal  e,  consequentemente,  da 
atribuição do Ministério Público Federal.
7. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução criminal.

Voto-
Vista

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  IRREGULARIDADES EM LICITAÇÃO CONDUZIDA 
PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 308). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32 – 2ª 
CCR/MPF). ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1.  Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar supostas irregularidades praticadas em 
processos licitatórios no âmbito do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, localizado no Município de 
Cachoeira do Sul/RS, atribuídas ao comandante daquela unidade militar e aos representantes legais das 
empresas favorecidas.
2.  Promoção  de  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Militar.  Remessa  à  2ª  Câmara  de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para análise da pertinência do declínio, nos termos 
do Enunciado nº 32.
3. Crimes praticados, em tese, por civis e militares contra o patrimônio militar, sob a administração militar.
4. Competência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal, nos termos do art. 9º, inc. II, “e” e  
inc. III, “a”, ambos do Código Penal Militar. Neste sentido já decidiu o STF em casos semelhantes ao dos 
autos  (HC  114309,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda  Turma,  julgado  em 
09/04/2013; HC 113162, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/04/2013; HC 109574, 
Relator(a):  Min.  DIAS TOFFOLI,  Primeira Turma, julgado em 20/11/2012; HC 84735, Relator(a):  Min. 
EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 17/05/2005; HC 82142, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, 
Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2002).
5. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições, vencida a Relatora Dra. 
Raquel Elias Ferreira Dodge. Voto vencedor do Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da 
votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

110.Processo :01374/2010 Voto-Vista: 30/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa INQUÉRITO POLICIAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA (CP, 

ARTIGO 273, §1º-B, INCISO I). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 33 DESTA 2ª CCR). OFENSA A 
INTERESSE E A SERVIÇO EXCLUSIVO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 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 possível crime contra a Saúde Pública, consistente 
na  comercialização  de  medicamentos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  – 
ANVISA.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
por entender que não há elementos para se afirmar a internacionalidade da conduta.
3. Compete à  União,  no âmbito  do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,  normatizar,  controlar  e 
fiscalizar  produtos,  substâncias  e  serviços  de  interesse  para  a  saúde  (artigo  2º,  inciso  III,  da  Lei 
9.782/99).
4.  O interesse federal está consubstanciado no fato de que o registro de medicamentos é um serviço 
exclusivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, vinculada 
ao Ministério da Saúde, sendo que o §1º do artigo 7º da Lei 9.782/99 veda qualquer possibilidade de 
delegação aos demais entes da Federação
5.  Ademais, a venda de medicamentos sem registro da ANVISA atenta contra este serviço da União e 
contra os bens jurídicos (saúde e vida) que o registro de medicamentos visa proteger.
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.
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Voto-
Vista

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA (CP, 
ART. 273, §1º-B, I E III). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 33 DESTA 2ª CCR). APREENSÃO DE 
REMÉDIOS  EM  FISCALIZAÇÃO  PERPETRADA  EM  SHOPPING  POPULAR.  AUSÊNCIA  DE 
TRANSNACIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE LESÃO DIRETA A BEM,  SERVIÇO OU 
INTERESSE DA UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível crime contra a Saúde Pública, consistente 
na  comercialização  de  medicamentos  sem  registro  na  Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  – 
ANVISA, em virtude de ação fiscalizatória perpetrada pela Receita Federal do Brasil e a Polícia Militar em 
Shopping Popular localizado na cidade de Belo Horizonte/MG.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
por entender que não há elementos para se afirmar a internacionalidade da conduta.
3. Não há, data venia, atribuição do Parquet federal para investigar a distribuição de produto destinado a 
fins terapêuticos  ou medicinais  sem registro  na Agência  Nacional  de Vigilância  Sanitária  –  ANVISA, 
quando inexistentes indícios da transnacionalidade da conduta, como no caso dos autos. Precedentes 
STJ e STF (CC 126.223/SP, Rel Min. Alderita Ramos de Oliveira (Des. convocada do TJ/PE), Terceira  
Seção, DJe 15/05/2013); CC 110.497/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 
4/4/2011)); (RE 755446/RS, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Dj 22/11/2013).
4. Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições, vencido o Relator  Dr. 
Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho. Voto vencedor do Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 
Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

111. Processo:1.25.012.000079/2012-57 Voto-Vista: 35/2014 Origem: PRM – GUAIRA/PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

(CP, 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 ATRIBUIÇÃO.  DESIGNAÇÃO  DE OUTRO  O MEMBRO 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 manifestou-se pela declinação da atribuição quanto ao suposto 
delito contra a propriedade intelectual.
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. Ressalta-se ainda a existência de ação judicial tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal (RE 402.362-  
RS), onde se discute a definição de competência da matéria (sem julgamento até a presente data).
5. Homologação do arquivamento quanto ao crime de descaminho e não homologação do declínio de 
atribuição e designação de outro  Membro do MPF para dar  prosseguimento à persecução penal no 
tocante ao crime de violação de direitos autorais.

Relator Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

(CP, ART. 184, § 2º, DO CP). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). AUSENCIA DE 
COMPROVAÇÃO DA TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA.  HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE 
ATRIBUIÇÃO
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 manifestou-se pela declinação da atribuição quanto ao suposto 
delito contra a propriedade intelectual.
3. Em face do princípio da especialidade, o crime do art. 184, § 2º, do Código Penal, prevalece sobre o 
delito de descaminho, independentemente da origem do fonograma ou videofonograma reproduzido com 
violação ao direito do autor. Precedentes STJ (RHC 21841/PR, Rel. Min Laurita Vaz, Quinta Turma, Dj 
05/11/2007; CC 116820/MG, Rel Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, Dje 18/08/2011; CC 
125286/PR, Rel. Min Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Terceira Seção, 
Dje 01/02/2013).
4. Não comprovação da transnacionalidade da conduta delituosa ante a ausência de oitiva do autor do 
delito, bem como de perícia quanto à procedência da mercadoria. Conforme a jurisprudência, ausente a 
demonstração da  transnacionalidade  do delito,  a  competência  para  processar  e  julgar  a  ação,  para 
apuração do delito tipificado no art. 184, § 2º, do Código Penal, é da Justiça Estadual, pela ocorrência de 
ofensa tão somente aos interesses dos titulares dos direitos autorais, sem consubstanciar infração penal 
em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, consoante previsto no art. 109, IV, da Constituição. Precedentes STJ (CC 130605/PR, Rel. Min. 
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Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/se), Dje 13/03/2014; CC 130596, Rel. Min. Assusete 
Magalhães, Terceira seção, Dje 03/02/2014)
5. Homologação do declínio de atribuição.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por unanimidade, pela homologação do declínio de atribuições em relação ao crime 
de descaminho e, por maioria, pela não homologação do declínio de atribuições em relação ao crime de 
violação de direitos autorais, vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a 
Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

112.Processo:1.19.000.001283/2013-11 Voto-Vista: 33/2014 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE HOMICÍDIO (CP, ART. 121) PRATICADO CONTRA DOIS INDÍGENAS. 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62-IV). EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL EM 
CURSO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF,  ART.  109, 
INCISOS IV E XI, C/C O ART. 231). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR 
NA PERSECUÇÃO  PENAL  E  SUSCITAR  CONFLITO  POSITIVO  DE  ATRIBUIÇÕES  PERANTE  O 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar o crime de homicídio (CP, art. 121) praticado contra 
dois indígenas em povoado do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, ocorrido no dia 23/09/2012.
2. O Procurador da República, por entender que “no presente caso a motivação do crime não se deu em 
razão de disputa de direitos indígenas, o que afasta deflagração de investigação no âmbito federal e que  
já existe procedimento instaurado na Polícia Civil”, determinou o arquivamento do procedimento.
3. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização 
social,  aos  costumes,  às  línguas,  crenças  e  tradições  das  comunidades  indígenas,  e  aos  direitos  
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
4. Deve-se reconhecer a competência da Justiça Federal em quaisquer hipóteses de cometimento de 
crimes por índio ou contra este, em decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109-IV e XI, c/c  
o artigo 231 da Constituição Federal.
5.  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 Federal.
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para 
promover a investigação criminal.

Voto-
Vista

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa :VOTO-VISTA.  NOTÍCIA DE FATO.  CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA DOIS INDÍGENAS 
(CP, ART. 121). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62-IV).  INEXISTÊNCIA DE DISPUTA 
SOBRE DIREITOS E TERRAS INDÍGENAS (CF,  ART.  109,  XI,  C/C ART.  231).  COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.  EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO EM ÂMBITO ESTADUAL 
TRATANDO DOS MESMOS FATOS. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar o crime de homicídio (CP, art. 121) praticado contra 
dois indígenas em povoado do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA, ocorrido no dia 23/09/2012.
2. O Procurador da República, por entender que “no presente caso a motivação do crime não se deu em 
razão de disputa de direitos indígenas, o que afasta deflagração de investigação no âmbito federal e que  
já existe procedimento instaurado na Polícia Civil”, determinou o arquivamento do procedimento.
3.  A Constituição Federal  dispõe que compete à Justiça Federal  processar  e julgar  a disputa sobre  
direitos  indígenas  (CF,  art.  109,  inc.  XI),  nestes  se  incluindo  a  organização  social  dos  índios,  seus 
costumes,  direitos  originários  sobre  terras  que  tradicionalmente  ocupam,  suas  línguas,  crenças  e 
tradições, com fundamento no art. 231 da CF/88 (CC 105045/AM, 1ª SEÇÃO, DJe 01/07/2009).
4. No caso dos autos, inexiste disputa sobre referidos direitos ou sobre terras indígenas, situação que 
afasta a competência da Justiça Federal. Incidência do Enunciado 140 da Súmula do STJ (compete à 
Justiça Comum Estadual processar e julgar o crime em que o indígena figure como autor ou vítima ). 
Neste  sentido  é  a  orientação  do  STF,  para  quem  “o deslocamento  da  competência  para  a  Justiça  
Federal”, nestes casos, “somente ocorre quando o processo versar sobre questões diretamente ligadas à  
cultura indígena e ao direito sobre suas terras” (RHC 85737, Segunda Turma, DJe-152 29-11-2007 ; RE 
419528,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  03/08/2006,  DJ  09-03-2007  ;  RE  449848/GO,  Rel.  Min  Gilmar 
Mendes, Segunda Turma, Dj 30/10/2012). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal.
5. Existência de inquérito policial perante a justiça estadual apurando os mesmos fatos ora tratados.
6. Insistência no arquivamento.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do arquivamento, nos termos do voto da relatora. 
Vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

113.Processo:0013289-58.2012.4.01.3801 Voto-Vista: 31/2014 Origem: 2ª VF DE JUIZ DE FORA/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO.  CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. CRIME CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 1º-I). TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM R$ 
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7.632,46.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  APLICAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Mesmo que o crédito tributário constituído seja inferior a R$ 10.000,00, o Estado continua efetuando a 
“cobrança” dos valores, porém, na esfera administrativa, conforme reconhecido há muito pelos órgãos 
competentes. Assim, não há como preponderar o entendimento de que valores abaixo de R$ 10.000,00 
são  insignificantes  penalmente  porque  não  cobrados  judicialmente,  porquanto  apenas 
momentaneamente não são cobrados.
2. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Voto-
Vista

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ART. 1º-
I).  MPF:  ARQUIVAMENTO  FUNDADO  NO  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. IV). VALOR INFERIOR AO PREVISTO 
NO ART. 20 DA LEI 10.522/02. APLICABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
1.  Trata-se  de  peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  Representação  Fiscal  para  fins  Penais 
visando apurar eventual crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, art. 1º, inc. I), em razão dos tributos 
elididos no valor de R$ 7.632,46.
2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da 
insignificância, tendo em vista o valor ser menor que o previsto no art. 20 da Lei nº 10.522/02.
3. Discordância do MM Juiz Federal.
4.  Consoante  entendimento  firmado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  aplicável  o  princípio  da 
insignificância aos débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00, em decorrência do 
art. 20 da Lei nº 10.522/02. . Precedentes STJ (Resp 1112748/TO, Rel. Min Felix Fischer, Dje 13/10/2009; 
AgRg no Resp 1370361/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Dje 23/05/2013; HC 198520/SP, Rel. Min 
Haroldo Rodrigues ((Desembargador. convocado TJ/CE)), Sexta Turma, Dje 25/05/2011).
5. Homologação do arquivamento.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do arquivamento, vencida a Relatora Dra. Raquel 
Elias Ferreira Dodge. Voto vencedor do Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o 
Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

114.Processo:1.24.000.000829/2013-48 Voto-Vista: 32/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Denúncia apócrifa. Suposto crime de racismo (Lei 7.716/89, artigo 20, § 2º). Após 

publicação de reportagem, em site de esportes, sobre as expectativas de técnico de time de futebol  
carioca que enfrentaria time paraibano alguns usuários teriam tecido os comentários: “paraibanos são 
muito educados por isso são nossos porteiros, no entanto, se esquecem logo de seus irmãos que ficaram 
lá morrendo de sede, e desandam a limpar as calçadas com jatos de água que dariam pra limpar” e “na  
Paraíba existe internet?”. Os comentários, de conteúdos maldosos e moralmente reprováveis, possuem 
evidente  animus jocandi.  Deles não se infere a intenção dos autores de segregarem, separarem ou 
dividirem da sociedade brasileira os nordestinos, enquanto grupo de procedência nacional. Ausência de 
indícios de materialidade delitiva justificadores do prosseguimento da persecução penal. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Relator 
Voto-
Vista

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa
: Após melhor analisar os autos acompanho o voto do Relator Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena 
Coelho, pela homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
115. Processo :5004577-61.2013.4.04.7006 Voto: 2238/2014 Origem: 1º VF GUARAPUAVA/PR

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  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 36 pacotes (360 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. Precedente do STF (HC nº 120550/PR, Rel. Min. Roberto 
Barroso, Dj 17/12/2013).
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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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

116. Processo :0019233-46.2013.4.01.3400 Voto: 2225/2014 Origem: 10º VF/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INCISO IV,  DA LC N. 75/93.  POSSÍVEL CRIME 

PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE  CANNABIS SATIVA.  
CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NO FEITO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 
40, inciso I, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o investigado teria importado 24 sementes da planta de 
espécie Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha.
2. O Procurador da República oficiante determinou o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual por 
entender que a conduta da investigada não se enquadraria no art. 33 da da Lei n. 11.343/06, mas no art. 28, 
da mesma lei, configurando, apenas, uso de substância entorpecente, independente da transnacionalidade do 
delito, a atrair a competência estadual.
3.  O Juiz  Federal  discordando do  Parquet  Federal  entendeu que a conduta típica em exame seria a de 
contrabando (CP, art. 334), competente o Ministério Público Federal para prosseguir no processamento do 
feito. Remessa dos autos à 2ª CCR, nos termos do art. 28, do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC, nº 75/93.
4. Entendo que a conduta do investigado se amolda, em tese, ao artigo 33, § 1º, inciso I da Lei 11.343/11, 
diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente, não havendo 
nos autos elementos de convicção que apontem que a importação tenha se dado para uso pessoal da droga.
5.  Ainda  que  a  importação  de  sementes  de  maconha,  feita  em desacordo  com determinações  legais  e 
regulamentares, não se amoldasse à previsão do inciso I do § 1º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, à luz do  
artigo 34 da Lei 10.711/2003 e do artigo 105 do Decreto 5.153/2004, seria caso de crime de contrabando, 
tipificado no artigo 334 do Código Penal, o que manteria a persecução penal do delito na esfera federal.
6. Designação de outro membro 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
117. Processo:1.22.020.000024/2013-31 Voto: 6110/2013 Origem: PRM - MANHUAÇU/MG

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  UTILIZAÇÃO  DE  DOCUMENTO  SUPOSTAMENTE  FALSO  PARA 

OBTENÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TENTATIVA DE “ESTELIONATO JUDICIÁRIO” (CP, 
ART.  171,  §  3º  C/C  ART  14,  II).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62-IV).  NÃO 
OCORRÊNCIA.  ATIPICIDADE.  CRIME AUTONOMO  DE  FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,  ART.  299). 
POSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  documentação  encaminhada  por  Juiz 
Federal,  dando  conta  da  utilização,  em  demanda  previdenciária,  de  declaração  (trabalhador  rural) 
supostamente falsa.
2. O il. Procurador da República oficiante considerou a conduta, comumente chamada de “estelionato 
judiciário”, como atípica, e entendeu pelo arquivamento dos autos.
3.  A jurisprudência pátria caminha no sentido de consolidar o entendimento quanto a atipicidade da 
conduta do chamado “estelionato judiciário”. (RHC 31344/PR, Rel. Min Gilson Dipp, Quinta Turma, Dje 
26/03/2012; HC 136038/RS, Rel Min Nilson Naves, Sexta Turma, Dje 30/11/2009)
4.  Contudo, da análise dos autos, observa-se fortes indícios do cometimento de crime autônomo, qual 
seja o de falsidade ideológica (CP, art. 299), haja vista a utilização de declaração supostamente falsa 
emitida  pelo  Sindicato  dos  Trabalhadores  Rurais  em  processo  no  qual  se  pleiteava  benefício 
previdenciário.  Precedente  STJ (Resp  1101914/RJ,  Rel.  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta 
Turma, Dje 06/03/2012)
5. Designação de outro membro do Parquet 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.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
118. Processo:1.34.015.000125/2014-41 Voto: 2236/2014 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar possível crime, tendo em vista fiscalização empreendida pelo 

Conselho Regional  de Medicina Veterinária  do estado de São Paulo  em diversos estabelecimentos, 
sendo constatada irregularidades quanto ao comércio de produtos veterinários sem registro no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). O 
fato  de  os  produtos  não  terem o  registro  em referência  não  têm o  condão de,  por  si  só,  atrair  a 
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competência  da  Justiça  Federal,  posto  que  não  há  ofensa  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou 
interesses  da União ou  de suas  entidades.  Precedentes  do STJ no sentido  de que  a conduta ora 
investigada só atrai a competência da Justiça Federal quando há indícios de que os produtos foram 
importados  de  forma  irregular  (CC  120843/SP.  Rel.  Min.  Laurita  Vaz.  Terceira  Seção.  DJe  de 
27/03/2012).  Inexistência  de  indícios  de  transnacionalidade  da  conduta.  Ausência  de  elementos  de 
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na 
persecução penal.  Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual,  acolhendo, 
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :Acolhido por  maioria  o  voto  do Relator.  Vencida a  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou da 
votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

119. Processo:1.34.011.000035/2014-90 Voto: 2234/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível crime contra o sentimento religioso (art. 208, CP). Representação noticiando a 

publicação de vídeo na internet com conteúdo que fere a liberdade de religião do noticiante. 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. Inexistência de lesão a bens, serviços 
ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas  públicas.  Homologação do declínio de 
atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados 
pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

120.Processo:  1.34.001.000296/2014-29 Voto: 1296/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática de 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 do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões de 
decidir, os fundamentos invocados pela il. Procuradora da República oficiante.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

121.Processo:1.22.000.003452/2013-53 Voto: 2206/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Documento  encaminhado  pela  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Ordem  dos 

Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, narrando a possível ocorrência de diversos crimes, tais como 
homicídios,  tortura e desaparecimento forçado perpetrados contra o grupo de resistência à Ditadura 
Militar denominado “Serpentes Negras”, compostos por integrantes da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Documentos apontam que o 
principal opositor do grupo se encontrava na própria Polícia Militar,  mais precisamente a Agência de 
Serviço  Secreto  da  Polícia  Militar  daquele  estado.  Crimes  praticados por  militares  estaduais  contra 
militares estaduais. Ausência de atribuição ao Ministério Público Militar por se tratar de delitos dolosos 
contra a vida, de competência do Tribunal do Juri (CF, art 125, §4º). Precedente STF (AI 769637 AgR-
ED/MG, Rel. Min Celso de Mello, Dj 25/06/2013). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da 
União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério 
Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  membro  do 
Parquet Federal.

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

122.Processo:1.34.015.000122/2014-15 Voto: 2232/2014 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato.  Possível crime ambiental previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98. Empresa autuada por 

produzir produtos homeopáticos caracterizados como agrotóxicos, sem o devido registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Somente a 
lesão específica aos interesses da União é capaz de atrair a competência da Justiça Federal, para o 
julgamento de eventuais crimes ambientais. Precedente STJ (Ministro Gilson Dipp, Resp 697585/TO, DJ 
22/03/2005). 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, acolhendo, 
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :Acolhido por  maioria  o  voto  do Relator.  Vencida a  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou da 
votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

123.Processo:1.26.000.000572/2014-31 Voto: 2237/2014 Origem: PRM - PALMARES/PE
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Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Suposta  fraude  verificada  em  exames  sanitários  mediante  a 

falsificação de assinaturas de médicos de laboratório. Proprietário de fazenda que teria apresentado à 
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco – ADAGRO, tais exames sanitários. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF).  Eventual lesão a serviço ou interesse de ente 
estadual.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, 
acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

124.Processo:1.13.000.000791/2008-20 Voto: 2240/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento preparatório. Crime de homicídio (CP, art. 121) e possível cometimento de estupro (CP, art 

213). Indígena, que trabalhava como doméstica, teria saído com amigos para se divertir na noite anterior 
ao crime, na qual teria se envolvido com um desconhecido, tendo seu corpo sido encontrado em frente 
ao  Consulado  da  Colômbia  no  município  de  São  Gabriel  da  Cachoeira/AM. Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Inexistência de ofensa à coletividade indígena. Aplicação da Súmula 
140 do STJ “Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure  
como autor  ou vítima”.  Ausência  de elementos  de informação capazes de justificar  a  atribuição  do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério 
Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  membro  do 
Parquet Federal.

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

125.Processo:1.22.000.002814/2013-99 Voto: 2224/2014 Origem: PRM – UBERABA/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  Fato.  Falsificação,  corrupção,  adulteração  ou  alteração  de  produto  destinado  a  fins 

terapêuticos ou medicinais  (art. 273, §1º-B, I, CP). Produção e comercialização de produto fertilizante 
registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA que apresentou deficiência 
para o componente manganês (Mn), com indicativo de fraude. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 
2ªCCR). O simples fato de a fiscalização da distribuição e comercialização de medicamentos veterinários 
ser da competência de órgão ligado ao MAPA, não caracteriza lesão direta ou indireta à União, capaz de 
atrair a competência da justiça federal. 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. Somente se 
verificaria a competência federal se o crime atingisse a própria atividade fiscalizatória de órgão da União 
– caso, por exemplo, o agente impedisse ou obstaculizasse a fiscalização por parte de servidores do 
MAPA. Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões de 
decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :Acolhido por  maioria  o  voto  do Relator.  Vencida a  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou da 
votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
126.Processo:1.13.000.000187/2014-41 Voto: 2275/2014 Origem: PR/RN

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

(CP, artigo 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). A conduta teria consistido 
no  recebimento  indevido  de  apenas  3  (três)  parcelas  de  benefício  previdenciário  relativos  às 
competências 06/2005, 07/2005 e 08/2005 (fl.  21). No caso dos autos, o benefício referente ao mês 
02/2002 era de fato devido, pois o óbito ocorreu em 30/01/2002 (fl. 10). Ausência de significativa lesão ao 
bem jurídico tutelado pela norma 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.

127.Processo:1.34.010.000087/2014-76 Voto: 2266/2014 Origem: PRM - RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CP, art.  

171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque ocorrido em 17/12/2001. 
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 anos da última percepção indevida. Extinção 
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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.

128.Processo:1.34.010.000064/2014-61 Voto: 2273/2014 Origem: PRM - RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CP, art.  

171, § 3º). A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 02 (duas) parcelas de benefício  
previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Último saque 
ocorrido na competência 10/2001 (fls. 36). 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 desde a 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.

129.Processo:1.33.009.000004/2012-53 Voto: 2242/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  extração  ilegal  de  areia  praticada  por  empresa.  Crime  contra  a  ordem 

econômica,  em face da usurpação bem do patrimônio da União (art.  2º,  Lei  n.º  8.176/61).  Possível 
ausência de licença válida de mineradora para a exploração de minério de propriedade da União no 
período de junho a dezembro de 2010. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.  
Constatação  de  que  no  período  mencionado  havia  licença  ambiental  vigente,  o  que  validava  a 
autorização da lavra. Licença provisória que permitia que a lavra fosse executada até que nova licença 
fosse expedida. Ausência de de dolo. 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.

130.Processo:1.33.011.000017/2014-45 Voto: 2223/2014 Origem: PRM – JARAGUÁ DO SUL/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denuncia anônima encaminhada por meio eletrônico dando conta de suposto desvio de 

verbas  públicas.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Denúncia  vaga  e subjetiva,  sem 
elementos  mínimos  que  ´possibilitem  a  deflagração  de  procedimento  investigativo..  Inexistência  de 
indícios suficientes da prática de crime. Ausência de justa causa para 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.

131.Processo:1.04.004.000046/2012-36 Voto: 2204/2014 Origem: PRM - MARINGÁ/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Supostas irregularidades na aplicação de verbas públicas federais conforme Relatório de 

Fiscalização nº 01643 da Controladoria Geral da União. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Existência de procedimentos administrativos relativos aos fatos ora tratados. 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.

132.Processo:1.17.000.000211/2014-01 Voto: 2231/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de contrabando (CP, art. 334). Apreensão de máquinas caça-níqueis em 

poder  de  particular.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  procedimentos 
administrativos  relativos  aos  fatos  ora  tratados.  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.

133.Processo:1.11.001.000089/2009-10 Voto: 2213/2014 Origem: PRM - ARAPIRACA/AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito municipal. Ausência de prestação de 

contas (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, VII) relativas à utilização de recursos oriundos do Fundo Nacional 
de Saúde – FNS, pelo município de Igaci/AL. 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 em 8 anos (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. 
IV). Homologação do arquivamento no âmbito da 5º CCR. Homologação do arquivamento, acolhendo, 
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.
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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.

134.Processo:1.23.000.002232/2013-75 Voto: 2221/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito municipal. Ausência de prestação de 

contas  (Decreto-lei  nº  201/67,  art.  1º,  VII)  relativas  à  utilização  de  recursos  oriundos  do  Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF pelo município de Bagre/PA. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta do ex-gestor verificada em 2005. Pena máxima de 3  
(três) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal em 8 anos (CP, art.  109, inc.  IV).  
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões 
de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

135.Processo:1.31.000.000244/2014-74 Voto: 2229/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de fato  instaurada  para  apurar  notícia  de  que  interno  em presidio  estadual  estaria  obtendo 

privilégios  em  relação  a  outros  presos.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Presídio 
estadual.  Cumprimento  de  pena  decorrente  de  condenação  decretada  pela  justiça  estadual. 
Encaminhamento de cópia deste expediente ao Ministério Público Estadual para apuração dos fatos. 
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.

136.Processo:1.14.009.000148/2013-46 Voto: 2211/2014 Origem: PRM - GUANAMBI/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia fato. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Autor de ação previdenciária que teria 

falsificado documento para comprovar situação de dependência econômica com a falecida em virtude de 
viverem em união estável. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Autor da falsidade que 
verdadeiramente fazia jus ao benefício previdenciário, tendo inclusive seu benefício previdenciário sido 
deferido pelo magistrado. Utilização de documento falso apenas para reforçar a situação que, de fato, 
existia e foi reconhecida judicialmente. Utilização de documento sem potencialidade lesiva. 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.

137.Processo:1.14.000.002095/2012-05 Voto: 318/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado com o intuito de apurar a participação de terceiros e 

complementar as diligências realizadas no inquérito policial nº 1-915/2007, que apurou a prática de crime 
por servidora da Receita Federal em Cruz das Almas, que emitiu certidões de regularidade fiscal em 
benefício de contribuintes que se encontravam com pendências fiscais impeditivas de tais emissões.  
Suposta prática de crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Diligências realizadas. A servidora da Receita Federal foi denunciada no bojo do referido 
inquérito, não se logrando êxito, contudo, em apurar a participação de terceiros. O representante legal da 
empresa  ouvido no referido IPL asseverou não conhecer  a  servidora,  tampouco a certidão  por  ela 
expedida, bem como afirmou fazer uso de despachantes para obter certidões. Passados oito anos, não 
se logrou êxito em identificar indícios de coautoria. Inexistência de outras diligências cabíveis aptas a 
possibilitar a identificação dos possíveis coautores. Impossibilidade de se identificar a autoria 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.

138.Processo:1.19.000.000073/2014-88 Voto: 2217/2014 Origem: PR/MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato.  Suposto crime de injúria qualificada (CP, art. 140, §3º) praticado por meio da internet 

contra particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Denuncia feita por terceiro. Crime 
cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério 
Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

139.Processo:1.16.000.000675/2011-02 Voto: 2243/2014 Origem: PR/GO
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Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito civil instaurado para apurar possíveis irregularidades na gestão financeira de colégio estadual 

em relação  a recursos  advindos  do  Programa de  Desenvolvimento  Escolar  (PDE)  e  PROESCOLA. 
Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Constatação  de  que  o  objeto  dos 
presentes  autos  guarda  conexão/continência  com  outro  processo  onde  o  MPF  pediu  arquivamento 
quanto a malversação das supostas verbas federais e declinou atribuição quanto as verbas estaduais. 
Ausência de repasse de verbas do FNDE à referida instituição educacional. Inexistência de possíveis 
condutas irregulares envolvendo verbas federais ou que pudessem indicar possível interesse da União 
ou de suas entidades. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

140.Processo:1.26.003.000031/2008-34 Voto: 2248/2014 Origem: PRM – SERRA TALHADA/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades constatadas no Relatório de Fiscalização 

nº 772/2006, elaborado pela CGU, relativas à aplicação dos recursos federais na execução do Programa 
Proteção Social à Criança, ao Adolescente e à Juventude, no município de Brejinho/PE.  Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. 1) Em relação a irregularidade consubstanciada na 
ausência de realização de procedimento licitatório para a aquisição de gêneros alimentícios, consta que 
foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal nº 1.26.003.000030/2014-38 visando a apuração 
dos fatos ora tratados. 2) Quanto a percepção irregular de recursos provenientes do bolsa família por 
beneficiária do programa, há informação no sentido de que seus familiares teriam informado o gestor e o 
coordenador do programa a respeito do seu óbito. Ainda, consta que os fatos datam do ano de 2005, 
sendo que até o momento se logrou exito em identificar os responsáveis pelos saques.  Ausência de 
indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, já que 
decorridos quase 9 (nove) anos do último recebimento. 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.

141.Processo:1.34.001.000653/2014-59 Voto: 2264/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposta ocorrência do crime de injuria qualificada (CP, art. 140, §3º) praticado via rede 

social contra particular. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara) recebida como revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa  
(arts.  100  e  145  do  CP).  Ilegitimidade  do  Ministério  Público  para  propor  ação  penal  privada  e, 
consequentemente, há justa causa para o arquivamento 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.

142.Processo:1.34.010.000113/2014-66 Voto: 2271/2014 Origem: PRM - RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CP, art.  

171,  §  3º).  A conduta  teria  consistido  no  recebimento  indevido  de  06  (seis)  parcelas  de  benefício 
previdenciário após o óbito do titular em 11/02/1998 (fl. 31), referente às competências 04 a 09 do ano de 
1998.  Revisão  de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Último saque ocorrido na competência 
09/1998 (fl. 29). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

143.Processo:1.15.000.000530/2014-83 Voto: 2239/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (CP, 

artigo  171,  §  3º).  Suposta  obtenção indevida  de  benefício  previdenciário  ao  idoso  mediante  declaração 
ideologicamente falsa. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligencias. Constatação que à 
época da concessão do benefício assistencial a idosa preenchia os requisitos socioeconômicos exigidos pela 
Lei 8.742/93. Evidente ausência de dolo. 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.

144.Processo:1.15.000.000628/2014-31 Voto: 2241/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

(CP, artigo 171, § 3º). A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 2 (duas) parcelas de 
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benefício previdenciário referente as competências de 05/2004 e 06/2004. Revisão de arquivamento (LC 
n° 75/93, art. 62, IV). No caso dos autos, parte do valor sacado referente a competência de 05/2004 era  
realmente devido, considerando que o óbito ocorreu em 31/05/2004. Ausência de significativa lesão ao 
bem jurídico tutelado pela norma 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.

145.Processo:1.29.009.000241/2014-17 Voto: 2268/2014 Origem: PRM - LIVRAMENTO/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (CP, art.  

171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Óbito ocorrido em 05/11/1995. Último 
saque ocorrido em 17/01/1996 (fl. 13). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

146.Processo:  1.34.035.000032/2013-05 Voto: 2245/2014 Origem: PRM – BARRETOS/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de falso testemunho (CP, art. 342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-

IV).  Verificada  a  instauração  de  4  (quatro)  procedimentos  investigatórios  resultantes  de  4  (quatro) 
reclamações trabalhistas decorrentes de serviço de pintura em propriedade privada. Investigado, autor 
em uma das ações, que foi testemunha em três reclamações trabalhistas, movidas contra um único  
reclamado e instruídas conjuntamente.  Divergência das informações prestadas pela  testemunha em 
relação à certidão do Oficial de Justiça. Evidente conexão entre os objetos. Caracterizada a continuidade 
delitiva  (CP,  art.  71).  Extração  de  cópia  integral  dos  processos  conexos.  Reunião  das  cópias  no 
expediente  principal.  Arquivamento  deste  procedimento,  um  dos  quais  foram  extraídas  cópias.  
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.

147.Processo:  1.29.011.000026/2014-69 Voto: 2263/2014 Origem: PR/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. 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).  
Óbito ocorrido em 25/07/1995. Último saque ocorrido em 05/02/1996. 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

148.Processo:1.10.000.000160/2014-61 Voto: 2226/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. 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).  
Óbito ocorrido em 29/12/2001. Último saque ocorrido em 01/03/2002 (fl. 15). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

149.Processo:1.10.000.000189/2014-42 Voto: 2214/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. 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).  
Óbito ocorrido em 30/03/2001. Último saque ocorrido em 08/08/2001 (fl. 34). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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150.Processo:1.33.000.000395/2014-58 Voto: 2208/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. 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).  
Óbito ocorrido em 19/11/1998. Último saque ocorrido em 07/06/1999 (fl. 17). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

151.Processo:1.33.000.003519/2013-76 Voto: 2209/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. 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).  
Óbito ocorrido em 27/05/1996. Último saque ocorrido em 12/08/1996 (fl. 13). 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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

152.Processo:1.00.000.007392/2009-29 Voto: 2249/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Crime  contra  o  sistema  financeiro  nacional  (Lei  nº  7.492/86,  art.  20).  Sociedade 

empresária  teria  apresentado  projeto  para  a  obtenção  de  recursos  do  Fundo  de  Investimentos  do 
Nordeste (FINOR), não os aplicando, em seguida, para os fins devidos. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, inc. IV).Conduta verificada no ano 2000. Pena máxima cominada de 6 (seis) anos de 
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12  
anos. 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.

153.Processo:1.13.000.001797/2013-81 Voto: 2270/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar eventual apropriação indébita previdenciária (CP,arts. 168-

A), oriunda de denúncia anônima. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências. Em 
resposta aos ofícios ministeriais, tanto o INSS quanto a Receita Federal declararam que o investigado 
encontra-se  em  situação  fiscal  e  previdenciária  regulares,  e  que  não  há  nenhum  procedimento 
instaurado contra o investigado. Percepção de 01 (um) único benefício previdenciário (aposentadoria por 
invalidez)  de forma legal  e regular.  Ausência de qualquer elemento de prova ou de informação que 
pudessem permitir apontar a autoria e a materialidade do suposto delito. 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

154.Processo:1.15.000.000567/2014-10 Voto: 2255/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposta ocorrência de crimes contra a honra (CP, arts. 138 a 140) praticados, em tese, 

por professora de universidade federal contra aluno. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).  
Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do 
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

155.Processo:1.15.000.000569/2014-09 Voto: 2253/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Ocorrência de supostos crimes contra a honra (CP, arts. 138 a 140) em tese praticados contra 

aluno de universidade federal. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara) recebida como revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (arts. 100  
e 145 do CP). Ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal privada e, consequentemente, há 
justa causa para o arquivamento 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.
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156.Processo:1.15.000.000714/2014-43 Voto: 2254/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de fato. Supostos crimes contra a honra (CP, arts. 138 a 140) praticados, em tese, contra aluno 

de universidade federal.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62-IV).  Crime cuja  ação penal 
somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do Ministério Público para 
promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

157.Processo:1.15.000.000733/2014-70 Voto: 2252/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Ocorrência de supostos crimes contra a honra (CP, arts. 138 a 140) em tese praticados 

por professor de universidade federal contra aluno. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).  
Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do 
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

158.Processo:1.15.000.000799/2014-60 Voto: 2251/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Ocorrência de supostos crimes contra a honra (CP, arts. 138 a 140) em tese praticados 

por professora de universidade federal contra aluno. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-
IV).Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa (CP, art. 145). Ausência de atribuição do 
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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
159.Processo:1.26.001.000016/2011-10 Voto: 2247/2014 Origem: PRM - PETROLINA/JUAZEIRO

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Relatório da Procuradoria da República polo Petrolina/Juazeiro 

decorrente de inspeção realizada na Delegacia da Polícia Federal de Juazeiro/PE, no dia 9 de novembro 
de 2012, para ciência.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62-IV).  Adoção das providencias 
consideradas pertinentes. Ausência de fatos que caracterizem a prática de ilícito penal. Esgotamento do 
objeto do Procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

160.Processo:1.31.000.000882/2013-12 Voto: 2205/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Procedimento  instaurado  em  observância  a  atribuição  do 

Ministério  Público  de  exercer  o  controle  externo  da  atividade  policial  consistente  do  envio,  pela 
Corregedoria  Regional  da  Polícia  Federal  em  Rondônia,  de  14  (quatorze)  pareceres  negativos  à 
instauração  de inquérito  policial.  Revisão  de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Inquéritos  que 
deixaram de ser  instaurados,  com acerto,  pelos seguintes motivos:  a)  não ser  atribuição da Polícia  
Federal. b) não se tratar da prática de crime. c) ser claramente improdutivo o início da investigação em  
virtude da ausência de elementos probatórios mínimos. Ausência de fatos que caracterizem a prática de 
ilícito penal. Esgotamento do objeto do Procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

VOTO-VISTA
161.Processo:1.25.016.000046/2013-58 Voto: 26/2014 Origem: PRM - APUCARANA/PR

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato judiciário (CP, artigo 171, §3º). Ação judicial ajuizada,  

buscando obter benefício previdenciário. Atuação com ardil, no curso do processo, com o fim de ludibriar o  
Juízo quanto à real composição de grupo familiar e à renda auferida por seus membros. Sentença que julgou 
improcedente o pedido e condenou o autor no pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé.  
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Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação
Voto-
Vista

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa 
Voto-
Vista

:Após melhor  analisar  os  autos,  adiro  ao  voto  apresentado  pelo  il.  Relator,  Dr.  CARLOS ALBERTO 
CARVALHO DE VILHENA COELHO, razão pela qual voto pela homologação do arquivamento dos autos

Voto-
Vista

:Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

Ementa 
Voto-
Vista

:Acompanho o voto do Relator.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator.

162.Processo:1.29.009.002659/2012-99 Voto: 27/2014 Origem: PRM – SANT'ANA DO LIVRAMENTO / RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  eventual  sonegação de  tributos  (Lei  n.º 

8.137/90,  arts.  1º  ou  2º).  Revisão  de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crime de natureza 
material,  cuja  ocorrência  depende  da  constituição  definitiva  do  crédito  tributário,  em  analogia  ao 
Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes do STJ (RHC 24.876/SC, QUINTA TURMA, 
DJe 19/03/2012; REsp 875.897/CE, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2008).  Credito tributário  que não se 
encontra devidamente constituído. Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 
Homologação do arquivamento

Voto-
Vista

:Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

Ementa 
Voto-
Vista

: VOTO-VISTA
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 
1º,  I,  LEI  8.137/90).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  75/93,  ART.  62,  IV).  CRIME  MATERIAL. 
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 
Nº 24, STF. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a prática do crime previsto no 
art. 1º, I, da Lei 8.137/90, em razão de o investigado ter declarado à Caixa Econômica Federal uma 
renda mensal muito superior à declarada à Receita Federal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito em razão da ausência de 
constituição definitiva do crédito tributário.
3. Compulsando os autos observa-se que a declaração à Receita refere-se ao ano calendário 2011 e que 
a comprovação de renda perante a CEF ocorreu em 2012.
4. Considerando que a declaração feita à Receita seja falsa e que essa falsidade não foi constatada pelo 
órgão fazendário, uma vez que não houve Representação Fiscal para Fins Penais, pode-se concluir que 
efetivamente houve a supressão ou redução do tributo. Desse modo, não há como enquadrar a conduta 
no art. 2º, I, da Lei 8.137/90.
5. O crime previsto no art. 2º, I somente resta configurado “se o contribuinte é autuado pela fiscalização 
tributária após ter cometido a falsidade tendente a reduzir o valor do tributo”. Assim, “o inciso I do art. 2º é 
a forma tentada do art. 1º”. (Crime Federais. José Paulo Baltazar Junior. Oitava edição. p. 566)
6. Restaria configurado, portanto, o crime previsto no art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, que é material e  
exige a constituição definitiva do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade. Aplicação da 
Súmula Vinculante nº 24, STF
7. Assim, ausente a constituição definitiva do crédito tributário não há justa causa para o prosseguimento 
do presente feito.
8. 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.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
163.Processo:JF-OUR-0000334-16.2013.4.03.6125-INCRD Voto: 1093/2014 Origem: JF-OURINHOS/SP

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ART. 28 DO CPP C/C ART.62, IV, DA LC 75/93. SUPOSTA TENTATIVA DE 

ESTELIONATO (ART. 171 C/C ART 14, II,  CP) CONTRA O INSS. NÃO CONFIGURADO O CRIME. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO
1. Trata-se de peças de informação instauradas a partir da remessa de cópia de ação previdenciária, em 
razão  de  o  autor  ter  efetuado  o  recolhimento  de  contribuições  previdenciária,  desvinculadas  da 
respectiva atividade laboral, com o único intuito de requerer a concessão de benefício previdenciário por 
incapacidade.
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2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que o investigado  
exerceu direito que lhe é facultado pela legislação previdenciária, não configurando fato típico.
3.  O  Juiz  Federal  discordou  do  arquivamento  em  razão  de  vislumbrar  a  prática  do  crime  como 
decorrência do fato de o autor daquela ação, já sabedor de sua condição de incapaz para o desempenho 
de trabalho remunerado, providenciar a recuperação de sua qualidade de segurado, recuperar o período 
de carência mínima e tentar obter do INSS a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, quando a lei 
expressamente veda o direito ao benefício em decorrência de incapacidade preexistente à aquisição da 
qualidade de segurado.
4.  O  artigo  24  da  Lei  8.213/91  estabelece  que  no  caso  de  perda  da  qualidade  de  segurado  as 
contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado 
contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições 
exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido.
5. Desse modo, resta claro o direito do investigado de recolher as contribuições com o intuito de requerer 
o benefício, não configurando, portanto, ato típico.
6. O fato de o artigo 59 da Lei 8.213/91 estabelecer que o auxílio-doença não é devido ao segurado que 
se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa 
para o benefício e de o investigado ter requerido o benefício já sabedor de sua condição não é suficiente 
para caracterizar o crime de estelionato.
7. A todos é assegurado o direito de ação, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que 
assim dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
8. É lícito àqueles que consideram ter algum direito pleiteá-lo perante o Poder Judiciário, cabendo ao 
Magistrado julgar se existe ou não o direito pleiteado.
9. Para a configuração do crime de estelionato é necessário o uso de fraude, o que não se observa na  
conduta de autor de ação previdenciária que apenas defende aquilo que entende como direito seu, sem 
usar qualquer meio fraudulento para tanto, mas apenas a narrativa de fatos, verídicos ou não.
10. A simples alegação de inverdade não caracteriza fraude, uma vez que o meio fraudulento deve ser 
suficientemente idôneo para enganar a vítima.
11. No caso de ação previdenciária, a mera alegação do autor não é suficiente para a concessão do 
benefício pleiteado, sendo indispensável a presença de lastro probatório mínimo para a formação do 
convencimento do juízo. Caso diferente seria se o autor da ação apresentasse documento falso com o 
intuito de provar a inverdade alegada
12.  Desse  modo,  constata-se  que  não  há  indícios  mínimos  da  materialidade  delitiva,  sendo  o 
arquivamento do feito medida que se impõe.
13. Insistência no arquivamento 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.

164.Processo:JF/CE-INQ-0011895-72.2013.4.05.8100 Voto: 2131/2014 Origem: PR / CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (CP, ART.  273,  §1º,  B,  I). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO  (ART.  28  DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC Nº  75/93). 
INDÍCIOS DE INTERNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  NÃO 
HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado com vistas à apuração da suposta prática do crime previsto no 
artigo 273, § 1º, B, inciso I, do Código Penal
2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, 
por  entender  que  o  fato  noticiado  fugiria  à  competência  da  Justiça  Federal  para  processamento  e 
julgamento, já que não houve lesão direta a bens, serviços e interesse da UNIÃO e de suas autarquias e 
empresas públicas. Os Tribunais pátrios vêm decidindo que  é de competência da Justiça Estadual o 
processamento e julgamento da ação penal por crime previsto no art.  273 do Código Penal,  com a 
redação dada pela Lei n.º 9.677/98, quando não há indícios nos autos de que o investigado introduziu o 
medicamento proibido em território nacional.
3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou dos fundamentos apresentados pelo membro do Parquet 
Federal, uma vez que há indícios de transnacionalidade da conduta, conforme o Laudo pericial juntado 
nos autos (consta no laudo que o recipiente dos produtos está escrito totalmente em língua espanhola, 
não havendo qualquer sinalização de produção ou distribuição do produto em território nacional).
4.  A competência  para  a  Justiça  Federal  analisar  os  fatos  descritos  no  presente  Inquérito  Policial 
depende da comprovação da procedência estrangeira dos medicamentos, ou seja, da internacionalidade 
da conduta. Logo, a realização de novas diligências é fato primordial para a exata compreensão de que 
ramo da Justiça Comum é a competência para analisar o caso.
5.  Assim, como há indícios de que os medicamentos podem ter origem estrangeira (conforme laudo 
pericial juntado nos autos), voto pela não homologação do declínio de atribuições e pela 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 
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e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

165.Processo:JF-RJ-0019237-94.2013.4.02.5101-PIMPCR Voto: 2168/2014 Origem: JF-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3° DO CP). ART. 28 DO CP 

C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.  Recebimento  indevido  de  4  (quatro)  parcelas  de  benefício  previdenciário  após  o  falecimento  da 
segurada.
2. Arquivamento fundamentado na prescrição antecipada (virtual).
3. Discordância do Magistrado.
4. Compulsando os autos observa-se que não havia representante legal nem procurador cadastrado 
junto ao INSS e que os saques foram feitos com cartão magnético, sem que tenha havido renovação da 
senha após o óbito da titular do benefício.
5. Após diligências empreendidas pela autarquia previdenciária não foi possível localizar qualquer familiar 
da beneficiária.
6. Apesar de não ser possível aplicar a tese da prescrição antecipada, inexistem elementos mínimos que 
possibilitem a identificação da autoria delitiva,  não havendo linha plausível de investigação a justificar 
novas diligências, o que autoriza o arquivamento do feito.
7. Insistência no arquivamento do feito em razão da ausência de autoria delitiva.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

166.Processo:JF-JAL-0000531-71.2013.4.03.6124-ADCR Voto: 2179/2014 Origem: JF-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. SONEGAÇÃO FISCAL (LEI 

8.137/90). QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se peças de informação instauradas a partir  de Representação Fiscal  Para Fins Penais em 
razão de irregularidades na declaração de Imposto de Renda Pessoa Física do contribuinte investigado.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  com  fundamento  na 
suspensão da pretensão punitiva Estatal em razão do parcelamento do débito tributário.
3.  A  Magistrada  discordou  do  arquivamento  por  considerar  que  o  Parquet deve  acompanhar  o 
cumprimento do parcelamento até a efetiva quitação do débito tributário.
4. De fato, o simples parcelamento do débito tributário não autoriza o arquivamento do feito, mas sim seu 
sobrestamento.
5.  No  entanto,  veio  aos  autos  a  informação  da  Receita  Federal  de  que  houve  a  quitação  do 
parcelamento.
6. Sendo assim, de acordo com o artigo 69 da Lei 11.941/09, o pagamento integral do débito tributário 
acarreta a extinção da punibilidade do crime, o que justifica o arquivamento do feito.
7. Insistência no arquivamento 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.

167.Processo:JF-SOR-INCRD-0005795-14.2013.4.03.6110 Voto: 1870/2014 Origem: PRM – SOROCABA / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  AMBIENTAL  (art.  60,  Lei  9605/98).  REVISÃO  DE 

ARQUIVAMENTO INDIRETO (LC 75/93, ART. 62, IV). APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 45 DA 2ª CCR. 
DECLÍNIO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. .
1. Trata-se de peças de Notícia de Fato instaurada a partir de procedimento investigativo encaminhado 
pelo  IBAMA,  destinado  a  apurar  condutas  criminosas  relacionadas  a  atividades  de  coleta  e 
armazenamento  de  óleo  lubrificante  usado  ou  contaminado  sem  autorização  do  órgão  ambiental 
competente (art. 60, Lei 9605/98).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual 
por  entender que a conduta do art.  60,  da Lei  9605/98 não é da competência  da Justiça  Federal,  
consoante o art. 109, da Constituição Federal
3. O MM. Juiz Federal, por sua vez, discordou do entendimento do membro do Parquet Federal, uma vez que 
a conduta de exercer atividade potencialmente poluidora sem se cadastrar no órgão ambiental competente 
infringe  interesse  direto  de  autarquia  federal  (IBAMA)  que,  efetivamente,  é  a  pessoa  de  direito  público  
designada em lei para controlar e fiscalizar atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente.
4. Esta colenda 2ª CCR tem entendimento que a persecução penal do crime previsto no artigo 60 da Lei 
nº  9.605/98  é  da  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  apenas  quando o ilícito  ocorrer  em área 
pertencente ou protegida pela União (Enunciado nº 45, da 2ª CCR), circunstância que não é a dos autos.
5. Ademais, a  jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que, em regra, cabe à Justiça Estadual 
processar  e  julgar  os  crimes  contra  o  meio  ambiente,  excetuando-se  apenas os  casos  em que se 
demonstre interesse jurídico direto e específico da União, suas autarquias e fundações
6.  Homologação  do  arquivamento  direto.  Atribuição  do  Ministério  Público  Estadual  para  dar 
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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.

168.Processo:JF/PR/LON-PRIMPPI-5002896-37.2014.4.04.7001 Voto: 1902/2014 Origem: PRM – LONDRINA / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 

75/93). DESCAMINHO (ART. 334, DO CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática 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. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com fundamento no princípio 
da insignificância, por considerar que o valor dos tributos é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém, 
descreveu que,  em consulta  junto  à  Receita  Federal,  constatou-se  a  existência  de outros  autos de 
infração em nome do suposto autor dos fatos
3.  A  despeito  dos  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  aplicação  do  princípio  da 
insignificância no referido delito, não se afigura possível, no caso, a incidência desse princípio, haja vista 
a prática reiterada de crimes da mesma natureza. Precedentes do STJ
4. Não homologação do arquivamento. 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.

169.Processo:JF/LUZ-INQ-0002800-86.2012.4.01.3501 Voto: 2046/2014 Origem: JF-SUBSEÇÃO JUD LUZIÂNIA 
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  ART.  62,  IV,  DA  LC  N.º  75/93. 

RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ILÍCITO PENAL. CRIME PREVISTO NO 
ART.  183  DA  LEI  9.472/97.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  INOCORRÊNCIA. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
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. Considerando que a pena máxima cominada ao crime previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/97 é de 4 
(quatro) anos e que o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, não há que se  
falar em prescrição da pretensão punitiva.
3. 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. José Bonifácio Borges de Andrada.

170.Processo:1.00.000.004089/2014-31 Voto: 2066/2014 Origem: JF – 1ª VARA FEDERAL DE APUCARANA / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 

171,  §3º,  CP).  ARQUIVAMENTO  POR AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 
75/93.  ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO APRESENTADO PELO MEMBRO DO 
PARQUET FEDERAL.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de Inquérito Policial para apurar a suposta 
ocorrência  do crime de estelionato previdenciário  previsto  no art.  171,  §  3º,  do Código Penal.  Três 
saques de parcelas de benefício previdenciário após a morte da beneficiária.
2.  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por considerar  que a conduta da 
autora dos fatos carece de potencial consciência da ilicitude, pois não houve intenção de se apropriar 
mediante fraude do benefício previdenciário
3. O MM. Juiz Federal, no entanto, discordou do pedido de arquivamento, argumentando que a conduta 
da autora dos fatos não pode ser abarcada pelo instituto da exclusão da culpabilidade levantada pelo 
membro do Parquet Federal
4.  A despeito de se encontrar evidenciada a conduta indevida por intermédio de saques de benefício 
previdenciário após o óbito da beneficiária, no caso em tela, os fatos denotam que a investigada agiu 
desprovida do dolo específico de causar prejuízo à autarquia previdenciária, requisito subjetivo do tipo. 
Ademais, ocorreram apenas três saques indevidos do benefício previdenciário
5. Atipicidade da conduta.
6. Insistência no arquivamento, mas com fundamento diverso do apresentado pelo membro do Parquet 
Federal.
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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.

171.Processo:1.00.000.004042/2014-78 Voto: 2068/2014 Origem: JF – 1ª VF DE APUCARANA / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 

171,  §3º,  CP).  ARQUIVAMENTO  POR AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 
75/93. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de Procedimento Administrativo instaurado a partir de Inquérito Policial para apurar a suposta 
ocorrência do crime de estelionato previdenciário previsto no art.  171, § 3º, do Código Penal.  Cinco 
saques de parcelas de benefício previdenciário após a morte da beneficiária 
2.  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por considerar  que a conduta da 
autora dos fatos carece de potencial consciência da ilicitude, pois não houve intenção de se apropriar 
mediante fraude do benefício previdenciário
3. O MM. Juiz Federal, no entanto, discordou do pedido de arquivamento, argumentando que a conduta 
da autora dos fatos não pode ser abarcada pelo instituto da exclusão da culpabilidade levantada pelo 
membro do Parquet Federal
4. O recebimento de benefício previdenciário de titularidade de pessoa já falecida por 5 (cinco) meses,  
sem comunicar o óbito ao INSS, demonstra a intenção de manter a Previdência Social em erro, com o 
intuito de obter a vantagem indevida.
5. Arquivamento inadequado.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
172.Processo:1.29.000.000368/2013-27 Voto: 2027/2014 Origem: PRR 4ª REGIAO

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES  ENTRE 

MEMBROS DO MPF. CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334, CP).  COMPETÊNCIA DO LOCAL DA 
APREENSÃO DAS MERCADORIAS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual prática do delito de 
contrabando (art. 334, § 1º, alínea “c”, do CPl), em virtude da apreensão de 25 máquinas de diversão 
eletrônica (“caça-níqueis”) com componentes eletrônicos ilegalmente importados. Consta dos autos que 
as máquinas estavam sendo transportadas em razão de locação. A suposta locadora teria sede em Porto 
Alegre/RS e a suposta locatária em São Paulo
2. O Procurador da República suscitado registrou que  embora estivessem suficientemente demonstradas a 
materialidade e autoria delitiva nos autos, fugia da atribuição da Procuradoria da República no Município de 
Capão da Canoa/RS o processamento dos fatos delituosos por eles abarcados, nos termos do art. 70 do CPP, 
tendo em vista o local em que se deu a utilização comercial das mercadorias contrabandeadas (art. 334, § 1º, 
alínea “c”, do Código Penal) – Porto Alegre/RS, onde sediada a empresa locadora
3.  O Procurador da República suscitante, por sua vez,  discordou do declínio de atribuição,  pois ,  de 
acordo com jurisprudência atual, a competência para análise e julgamento do delito de contrabando é 
fixada pelo local em que as mercadorias são apreendidas, independentemente do lugar em que os bens 
seriam comercializados.
4. Consoante prevê o Enunciado n.º 151/STJ: “A competência para o processo e julgamento por crime 
de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos 
bens”, logo, razão assiste ao Procurador da República suscitante
5. Atribuição do membro do Parquet Federal suscitado 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.

173.Processo:1.21.000.001593/2013-79 Voto: 2258/2014 Origem: PRM – RONDONÓPOLIS / MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC 75/93). DESCAMINHO (ART. 

334,  DO  CP). APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO 
ARQUIVAMENTO. REITERAÇÃO DA CONDUTA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática 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. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com fundamento no princípio 
da insignificância, por considerar que o valor dos tributos é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
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3. A  despeito  dos  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  aplicação  do  princípio  da 
insignificância no referido delito, não se afigura possível, no caso, a incidência desse princípio, haja vista 
a prática reiterada de crimes da mesma natureza. Precedentes do STJ
4. Não homologação do arquivamento. 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.

174.Processo:1.17.000.001745/2013-66 Voto: 2199/2014 Origem: PR-ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIDADE 

IDEOLÓGICA  (ART.  299,  CP)  E  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (ART.  304,  CP).  FATOS 
PRATICADOS  POR  UMA MESMA COOPERATIVA EM  DIVERSOS  MUNICÍPIOS.  VERIFICADA A 
CONEXÃO ENTRE AS INFRAÇÕES. ATRIBUIÇÃO DO PROCURADOR DA REPÚBLICA SUSCITADO.
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  notícia  de  que  Cooperativa  estaria  utilizando 
documentos ideologicamente falsos para participar de Chamadas Públicas para aquisição de gêneros 
alimentícios agrícolas para merenda escolar, realizadas em diversos Municípios, com a utilização de 
recursos do FNDE.
2. O Procurador da República suscitado, na PRM de Cachoeiro de Itapemirim/ES, declinou parcialmente 
de suas atribuições em favor da PR no Espírito Santo em razão de parte dos fatos ter ocorrido nos  
Municípios de Serra/ES e Anchieta/ES.
3. O Procurador da República suscitante, na PR-ES, considerou que existe conexão entre as infrações, 
uma vez que as irregularidades foram praticadas por uma mesma Cooperativa, com sede no Município  
de Piúma (cuja atribuição pertence ao Procurador suscitado), em diversos Municípios, incluindo o próprio 
Município de Piúma, justificando-se, portanto, o prosseguimento da persecução penal no âmbito da PRM 
de Cachoeiro de Itapemirim.
4. Com efeito, observa-se que, embora praticadas em localidades diversas, as infrações foram, em tese,  
praticadas pela mesma Cooperativa, em um mesmo contexto fático, sob o mesmo  modus operandi. 
Dessa forma, verifica-se que as infrações são conexas entre si.
5. Considerando que a conexão importa em unidade de processo e julgamento e que o Inquérito Policial 
já foi instaurado em Cachoeiro de Itapemirim, impõe-se que a persecução penal de todos os delitos  
praticados ocorra nesse Município.
6. Conhecimento do conflito negativo de atribuições. Atribuição do Procurador da República suscitado, na 
PRM de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

175.Processo:1.25.014.000100/2012-02 Voto: 2269/2014 Origem: PRM – PATO BRANCO / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. NOTÍCIA DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS ORIUNDO DO 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, LC 
75/93). OS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS DEMONSTRAM A CORRETA DESTINAÇÃO DOS 
RECURSOS DISPONIBILIZADOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
NOTÍCIA  DE  COBRANÇA  INDEVIDA  DE  VALORES  AOS  BENEFICIÁRIOS  DO  PMCMV  PELA 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32,  2ª  CCR).  SUPOSTO 
CRIME DE CONCUSSÃO.  AQUELE QUE EXERCE FUNÇÃO PÚBLICA VINCULADA A AÇÕES DO 
GOVERNO FEDERAL É SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PARA OS FINS DO CAPUT DO ART. 327 DO 
CÓDIGO  PENAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DESIGNAÇÃO  DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. O objeto do presente procedimento é a apuração da cobrança indevida de valores aos beneficiários do 
Programa Minha Casa Minha Vida (Programa do Governo Federal) pela instituição autorizada a realizar a 
operação de concessão de subvenção econômica oriunda do PMCMV, na forma do art. 6º-B, §2º, da Lei  
11.977/09.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual 
por considerar o particular como vítima da conduta analisada.
3. Nos crimes de concussão ou corrupção o  objeto jurídico protegido pela norma é a Administração 
Pública, no particular aspecto da probidade e da eficiência dos funcionários públicos a ela vinculados.
4. É equivocado considerar o particular (de quem se “exige” a vantagem indevida, no caso de concussão, 
ou de quem se “solicita”, em caso de uma das figuras da corrupção) como sendo o sujeito primaz do 
delito, quando, na verdade, é o sujeito secundário,  circunstância irrelevante para a determinação da 
competência para o processo e julgamento de eventual ação penal. Além de o delito já estar consumado 
com  a  simples  “exigência”  ou  “solicitação”,  o  sujeito  passivo  primário  da  conduta  delituosa  é  a 
Administração Pública, e, no caso de prática de concussão por funcionário público federal (lato sensu), a 
Administração Pública Federal.
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5.  Ademais,  o  agente  que  está,  mesmo  que  momentaneamente,  no  exercício  de  função  pública  com 
interesses federais é, para o fim preconizado no caput do art. 327 do Código Penal, servidor público federal.
6.  Desse modo, verifica-se que  o preposto da operadora de crédito, que libera os recursos federais 
provenientes  do  PMCMV  aos  beneficiários,  exerce  função  pública  federal  e,  portanto,  deve  ser 
considerado servidor público federal.
7. Assim, a cobrança indevida de valores aos beneficiários do Programa amolda-se ao crime de concussão, 
praticado por funcionário público federal, o que justifica a atribuição do Ministério Público Federal.
8. Destaque-se que o mesmo não pode ser dito em relação aos prepostos das empresas construtoras,  
incorporadoras ou agentes corretores imobiliários, que figuram apenas como terceiros interessados.
9. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

176.Processo:1.29.004.000171/2012-77 Voto: 2015/2014 Origem: PRM – SANTA CRUZ DO SUL / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES  ENTRE 

MEMBROS  DO  MPF.  CRIME  DE DESCAMINHO  (ART.  334,  CP).  COMPETÊNCIA DO  LOCAL DA 
APREENSÃO DAS MERCADORIAS. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO
1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  de  envio  de  cópia  de 
Representação Fiscal para Fins Penais, para apurar a suposta prática do crime de descaminho (CP, art. 
334) A apreensão das mercadorias estrangeiras ocorreu no Município de Soledade / RS, localidade cuja 
atribuição pertence à PRM – PASSO FUNDO / RS
2. O Procurador da República da PRM - Passo Fundo / RS, entendeu que o investigado, conforme dados 
colhidos no sítio da Justiça Federal, já praticou o crime em questão em outras ocasiões, destacando que 
existe um procedimento arquivado em 09/07/2010. Este procedimento teria manifestação judicial, fato 
que tornaria o Juiz (Santa Cruz do Sul/RS) prevento, nos termos do art. 78, II, “c”, combinado com o art.  
83, ambos do CPP.
3. O Procurador da República suscitante, por sua vez, discordou do declínio de atribuição uma vez que, 
nos  termo  da  súmula  nº  151  do  STJ,  a competência  para  o  processo  e  julgamento  por  crime  de 
contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens. 
Assim, o processo (autos de inquérito/procedimento) arquivado não teria o condão de atrair competência 
de  crime  cujo  fato  aconteceu  em  lugar  abrangido  por  outra  área  de  atribuição  (ou  competência 
jurisdicional), sob pena de contrariar a súmula supracitada.
4. Consoante prevê o Enunciado n.º 151/STJ: “A competência para o processo e julgamento por crime de 
contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal  do lugar da apreensão dos 
bens”, logo, razão assiste ao Procurador da República suscitante
5. Atribuição do membro do Parquet Federal suscitado 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.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
177.Processo:1.30.010.000031/2014-61 Voto: 1972/2014 Origem: PRM – VOLTA REDONDA / RJ

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (art. 29, §1º, III, da Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado 

nº 32, 2ªCCR).  Os animais  encontrados não figuram na lista oficial  de animais ameaçados de extinção. 
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.

178.Processo:1.34.001.007670/2013-36 Voto: 2095/2014 Origem: PR / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Noticia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei 1.521/51) ou de estelionato 

(art. 171, do CPB). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Procedimento instaurado partir de 
notícia  de  fato  anônima  relatando  que  uma  empresa  de  marketing  multinível  estaria  na  verdade 
praticando pirâmide financeira. O presente fato pode configurar a fraude conhecida como "pirâmide", que 
envolve mera permuta de dinheiro pelo recrutamento de pessoas para o esquema. O programa de venda 
multinível da empresa, comum a outras empresas, não guarda características de crime contra o sistema 
financeiro, mas contra a economia popular. Súmula 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.
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179.Processo:1.30.017.000185/2014-92 Voto: 2143/2014 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposta  Ameaça  (art.  147,  CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR). 

Procedimento  instaurado  a  partir  de  representação  noticiando  suposta  ameaça  de  morte  contra 
particular.  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.

180.Processo:1.33.005.000583/2013-55 Voto: 2144/2014 Origem: PRM – JOINVILLE / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime contra  a  economia  popular  (art.  2º,  IX,  da  Lei 

1.521/51)  ou  de  estelionato  (art.  171,  do  CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32,  2ªCCR). 
Procedimento instaurado partir de notícia de fato anônima relatando que uma empresa de marketing 
multinível estaria na verdade praticando pirâmide financeira. O presente fato pode configurar a fraude 
conhecida como "pirâmide", que envolve mera permuta de dinheiro pelo recrutamento de pessoas para o 
esquema.  O  programa  de  venda  multinível  da  empresa,  comum  a  outras  empresas,  não  guarda 
características de crime contra o sistema financeiro, mas contra a economia popular. Súmula 498, do 
STF.  Existência  de  Ação Civil  Pública  na  Comarca  de  Florianópolis/SC.  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.

181.Processo:1.26.000.003659/2013-89 Voto: 2172/2014 Origem: PR / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto uso de documento falso (art. 304, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 

32 da 2ª CCR). Suposto ilícito praticado contra Vara de Sucessões e Registros Públicos de Tribunal 
Estadual. Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos 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. José Bonifácio Borges de Andrada.

182.Processo:SR/DPF/PA-INQ-00066/2013 Voto: 2173/2014 Origem: PR / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Suposta entrega de filho à nacional, mediante paga ou recompensa em dinheiro (art.  

238, Lei 8069/90) e suposto registro de filho de outrem como próprio (art. 242, CP) . Revisão de declínio 
(Enunciado  nº  33,  2ªCCR).  Ausência  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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

183.Processo:1.23.000.000344/2014-72 Voto: 2216/2014 Origem: PRM – CASTANHAL / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Representação anônima noticiando possível crime de incitação ao crime (art. 286, do CP) na 

rede  mundial  de  computadores.  Revisão  de  declínio  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Comentário  realizado  no 
Facebook relacionado à morte de cinegrafista: “e que matem mais e mais, até exterminarem esses lixos de 
mídia  fascista da sociedade”.  Ausência de indícios  de transnacionalidade da conduta.  O simples fato  da 
conduta ter  sido  cometida na rede mundial  de computadores  não desloca a competência  para a  esfera 
federal.  Inexistência  de ofensa a bens,  serviços ou interesses da União,  suas autarquias,  fundações ou 
empresas públicas. Homologação de 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.

184.Processo:PRM/SJR-3409.2013.000233-0-INQ (0185/2013) Voto: 2083/2014 Origem: PRM – SJ RIO PRETO/SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Suposto crime de responsabilidade de Prefeito  Municipal  (DL 201/67).  Revisão de 

declínio (Enunciado n° 33,  2ªCCR).  Os recursos empregados são provenientes do tesouro 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. José Bonifácio Borges de Andrada.
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185.Processo:1.14.000.000656/2005-02 Voto: 2192/2014 Origem: PRM – ALAGOINHAS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (art. 1°, incs. III, VII,  

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.  
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 art. 1º do DL 201/67. 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.

186.Processo:JF/SGO/PE-0000490-09.2013.4.05.8304-INQ Voto: 2088/2014 Origem: PR – SALGUEIRO/OURICURI/PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Policial.  Supostos crimes de furto (art.  155,  CP) ou roubo (art.  157,  CP) e falsificação de 

cigarros,  de  origem  nacional,  com  selos  de  IPI  também falsos  (art.  273,  CP).  Revisão  de  declínio 
(Enunciado n° 33, 2ªCCR). “A comercialização de cigarros falsificados, com selo de controle tributário 
adulterado,  não afeta  diretamente bens e interesses  da União ou de suas autarquias ou empresas 
públicas, pois a intenção do agente não é a de sonegar o recolhimento do tributo, mas dar aparência de 
autenticidade ao produto falsificado e enganar o consumidor, obtendo lucro com a comercialização dos 
produtos  falsificados  como  se  autênticos  fossem”  (CC  125.955/MG,  Terceira  Seção,  julgado  em 
27/02/2013). 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 :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela homologação do declínio de atribuições, nos termos do voto do 
Relator. Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação o Dr. José Bonifácio Borges 
de Andrada.

187.Processo:DPF-PB-INQ-0339/2013 Voto: 2124/2014 Origem: PR-PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial.  Notícia de furto (art.  155, CP) de bens pertencentes a órgão estadual.  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.

188.Processo:1.25.002.002239/2011-31 Voto: 2153/2014 Origem: PRM–CASCAVEL / TOLEDO-PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de condutas criminosas decorrentes de disputa/conflito de 

terras entre particulares. 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.

189.Processo:DPF/CE/JN-INQ-00260/2013 Voto: 2155/2014 Origem: PR POLO – JUAZEIRO NORTE / IGUATU
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, Lei 10.826/03). Revisão de 

declínio  (Enunciado  nº  33,  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.

190.Processo:DPF/SNM/PA-INQ-00247/2012 Voto: 1876/2014 Origem: PRM – SANTARÉM / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime contra a administração ambiental (art. 69-A da Lei n° 9.605/98) e de 

transporte  de  produto  florestal  sem  licença  (art.  46,  §  único,  Lei  9.605/98).  Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº 32, 2ªCCR). Suposta prestação de informações falsas ao Sistema de Comercialização e 
Transporte  de  Produtos  Florestais  –  SISFLORA,  operacionalizado  por  órgão  estadual  e  suposto 
transporte de madeira sem licença válida. 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 
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e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

191.Processo:1.34.001.008222/2013-50 Voto: 1935/2014 Origem: PR / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposta  Ameaça  (art.  147,  CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR). 

Procedimento instaurado a partir de comunicação anônima, na qual o noticiante relata que vem sofrendo 
ameaças na sua página do facebook. 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.

192.Processo:1.24.000.001684/2013-01 Voto: 1959/2014 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta invasão de terras públicas (art. 20 da Lei n. 4.947/66). 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Procedimento instaurado a partir de denúncia anônima 
noticiando a invasão de imóvel situado em assentamento do INCRA. Diligências. O INCRA informou que 
não há qualquer registro de invasão no assentamento, mas sim diversas ocorrências de crimes comuns 
(homicídios, roubos, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e etc) que não são da competência da Justiça 
Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal 
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

193.Processo:1.30.005.000036/2014-62 Voto: 1971/2014 Origem: PRM – NITERÓI / RJ 
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299, CP) e de estelionato previdenciário (art. 

171,  §3º,  CP).  Revisão de declínio  (Enunciado n°  32,  2ªCCR).  Suposta inserção de informação de 
coabitação  marital  falsa  em  documento  público  do  Serviço  Notarial  e  Registral  de  Niterói,  com  a 
finalidade de obtenção de benefício previdenciário post mortem,  junto ao INSS. Diligência do MPF. Em 
resposta,  a  chefia  do  INSS  informou  não  ter  localizado  qualquer  registro  de  pedido  de  benefício  
previdenciário  pela  a  suposta  autora  dos  fatos.  Assim,  por  não  ter  havido  uso  do  documento 
ideologicamente falso perante o INSS, não há que se falar em estelionato previdenciário, mas, apenas, 
em  falsidade  ideológica  em  documento  público  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.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
194.Processo:1.17.000.001732/2013-97 Voto: 2064/2014 Origem: PR-ES

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de suposto crime material 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.  Súmula  Vinculante  n°  24,  do STF. 
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.
Notícia de estelionato contra particulares (art. 171, CP), falsidade ideológica em contratos particulares 
(art.  299,  CP),  usura,  pela cobrança abusiva de juros (art.  4º,  Lei  1.521/51) e eventual lavagem de 
dinheiro deles decorrente (art. 1º, Lei 9.613/98). 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
195.Processo:1.30.017.000586/2013-61 Voto: 1957/2014 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI / RJ

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de racismo (art. 10, Lei 7.716/89). Representação 

encaminhada pela internet noticiando a suposta pratica de preconceito com caráter religioso, por meio de 
publicação de fotos na rede mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Como  a  representação  apresentada  não  ofereceu  indícios  mínimos  para  corroborar  com  uma 
investigação penal, o MPF solicitou ao representante o complemento da notícia de crime. Este, porém, 
manteve-se inerte. Ausência de indícios de materialidade do delito. 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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196.Processo:1.01.004.000037/2014-19 Voto: 1958/2014 Origem: PRR 1ª REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Possível recebimento de verba indenizatória referente a tributação indevida de imposto 

de renda retido na fonte de deputados estaduais, no período de 1995 a 2007. Revisão de arquivamento 
(art. 62, IV, LC 75/93). Procedimento instaurado a partir de envio de cópia de portaria de instauração de 
Inquérito Civil Público (instaurado a partir de denúncia anônima). Ausência de elementos que indiquem a 
veracidade dos fatos. Inexistência de razão, por ora, para instauração de procedimento investigatório ou 
inquérito policial. Observa-se que o Inquérito Civil Público que deu origem a presente notícia de fato 
encontra-se em curso. 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. José Bonifácio Borges de Andrada.

197.Processo:1.35.000.002106/2010-57 Voto: 2102/2014 Origem: PR / SE 
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Suposto crime contra ordem tributária (Art.  1º,  I,  Lei 8.137/90). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de Representação 
Fiscal  Para  Fins  Penais,  oriunda  da  Receita  Federal  do  Brasil.  Diligência  junto  à  Receita  Federal. 
Pagamento  integral  do  débito  tributário  (art.  69º,  Lei  nº  11941/2009).  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.

198.Processo:1.33.009.000050/2013-33 Voto: 2202/2014 Origem: PRM – CAÇADOR / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta recusa ou omissão de fornecimento de dados técnicos 

indispensáveis à propositura de ação civil pública, quando requisitado pelo Ministério Público (art. 10, Lei  
7.347/1985). Diligências realizadas pelo MPF. A funcionária destinatária das requisições esclareceu que à 
época dos fatos havia sido exonerada. Esclareceu ainda que, apesar da exoneração, seu nome não foi 
retirado  da  pauta  da  Secretária  de  Educação.  Juntada  aos  autos  documento  comprobatório  da 
exoneração. Ausência de dolo em cumprir a requisição supracitada. 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.

199.Processo:1.24.000.000417/2014-99 Voto:2227/2014 Origem: PR / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime contra a honra praticado por meio da internet contra particular. Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). 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.

200.Processo:1.19.000.001813/2013-12 Voto:602/2014 Origem: PR / MA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 

art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de cópia de decisão judicial que determinava ao INSS a 
apresentação  de  processo  administrativo  referente  a  benefício  previdenciário  suspenso  por  ato  de 
auditoria, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Princípio da intervenção mínima.  
Existência de sanção de natureza civil. Para a configuração do delito de desobediência, não basta o não 
cumprimento de uma ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que inexista a previsão de 
sanção  específica  no  caso  de  seu  descumprimento.  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.

201.Processo:1.04.004.000590/2010-16 Voto: 1903/2014 Origem: PRR – 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado no âmbito da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, 

para acompanhar Convênio firmado pelo Município de Sete de Setembro /RS com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Atendendo a diligências 
do MPF, o Município de Sete de Setembro informou que prestou conta do convênio ora analisado em 30 
de março de 2009 (fl. 31). Contudo, até os dias atuais não houve análise das contas. Observa-se que 
conforme as informações do SIAFI, o convênio está adimplente. Desnecessária continuidade do trâmite 
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do  presente  procedimento  administrativo  face  a  ausência  de  elementos  concretos  indicativos  de 
malversação de verba de origem federal. Caso verificados, posteriormente, indícios concretos de prática 
delitiva,  o  órgão  concedente  enviará  notícia-crime  ao  MPF para  adoção  das  providências  cabíveis. 
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 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. Procedimento Administrativo 
de Acompanhamento de Convênio (PAC): classe incluída no Sistema Único que não encontra amparo 
nas  citadas  Resoluções  do  CSMPF  e  do  CNMP.  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').  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Pertinência  de  novo  exame  do  tema  posto  nos  autos.  
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. José Bonifácio Borges de Andrada.

202.Processo:1.22.011.000145/2013-91 Voto: 2250/2014 Origem: PRM – SETE LAGOAS / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a honra praticado contra particular. Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). 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.

203.Processo:1.30.019.000124/2012-43 Voto: 1928/2014 Origem: PRM – TERESÓPOLIS / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  ambiental  previsto  no  art.  40  da  Lei  9.605/98.  

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Derramamento de combustível na região do Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, em razão de colisão do caminhão em equipamentos de obra realizada na  
pista. Ausência de dolo em causar dano ambiental 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.

204.Processo:1.15.003.000230/2012-11 Voto: 1929/2014 Origem: PRM – SOBRAL / CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (art. 1°, incs. 

VII, 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.

205.Processo:1.31.000.000134/2014-11 Voto: 1933/2014 Origem: PR - RO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposta fraude à fiscalização do peso de veículos de carga. Revisão de arquivamento 

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial versando sobre os mesmos fatos. Aplicação do 
princípio  ne  bis in idem.  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.

206.Processo:1.20.000.000024/2014-24 Voto: 1962/2014 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Estelionato majorado (art. 171, §3º, 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.

207.Processo:1.20.000.001188/2013-98 Voto: 2090/2014 Origem: PR-MT
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Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Notícia de fraudes em alteração cadastral de contas vinculadas ao FGTS. 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.

208.Processo:1.26.005.000157/2013-56 Voto: 2092/2014 Origem: PRM – GARANHUS / PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. 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.

209.Processo:1.15.002.000658/2013-46 Voto: 2094/2014 Origem: PR POLO JUAZEIRO DO NORTE / IGUATU
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de Fato.  Apropriação indébita  previdenciário  (art.  168-A,  CP).  Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Existência de outra notícia de fato 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.

210.Processo:1.35.000.000314/2014-45 Voto: 2151/2014 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Supostos  crimes  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.  Últimos  saques  indevidos  realizados  há  mais  de  12  (doze)  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.

211. Processo:1.10.000.000168/2014-27 Voto: 2154/2014 Origem: PR-AC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  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.  Provável  utilização do valor  para custeio de despesas com o funeral.  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.

212.Processo:1.33.000.003507/2013-41 Voto: 2190/2014 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Último saque indevido realizado em 1996. 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.

213.Processo:1.33.000.000403/2014-66 Voto: 2191/2014 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Último saque indevido realizado em 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.

214.Processo:1.33.000.000282/2014-52 Voto: 2397/2014 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Último saque indevido realizado em 2001. Prescrição da pretensão 
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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.

215.Processo:1.33.000.000323/2014-19 Voto: 2399/2014 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Último saque indevido realizado em 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.

216.Processo:1.33.000.000335/2014-35 Voto: 2401/2014 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Último saque indevido realizado em 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.

217.Processo:1.33.000.000379/2014-65 Voto: 2402/2014 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Último saque indevido realizado em 1998. 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.

218.Processo:1.00.000.004544/2014-07 Voto: 2407/2014 Origem: PJ-MATA GRANDE / AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Notícia anônima sobre suposto crime eleitoral (art. 299, CE). Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Das diligências realizadas não foi possível se extrair qualquer 
indício das ilicitudes relatadas. 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.

219.Processo:1.24.000.001352/2013-18 Voto: 1944/2014 Origem: PR-PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Inserção  de  dados  falsos  em  sistema  de  informações  (art.  313-A,  CP)  e 

estelionato  majorado  (art.  171,  §3º,  CP)  praticados por  servidor,  já  demitido,  do  INSS.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de várias ações penais contra o mesmo investigado,  
havendo, inclusive, condenações transitadas em julgado. O TRF da 5ª Região reconheceu que a pena 
aplicada em face dos diversos crimes praticados em continuidade delitiva,  em que o presente caso 
também está inserido,  encontra-se no patamar  máximo,  não havendo mais utilidade processual  em 
novas condenações, determinando, assim, o trancamento das ações penais em curso. Em relação ao 
benefício previdenciário concedido de forma irregular também não há justa causa para o prosseguimento 
do feito, uma vez que seu titular já faleceu, operando-se causa de extinção da punibilidade. 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.

220.Processo:1.23.000.001814/2013-34 Voto: 2069/2014 Origem: PR / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Não  apresentação  de  relatório  ambientais  no  prazo  legal  à 

autoridade competente (art. 81, Decreto n° 6.514/08). Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC n° 75/93). 
Configuração de mero ilícito administrativo. 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.

221.Processo:1.28.000.000262/2014-41 Voto: 2058/2014 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

53



Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  
62,  IV).  O Reitor  de instituição de ensino federal,  em cumprimento a medida liminar  concedida em 
mandado de segurança, nomeou o impetrante para o cargo de professor. No entanto, foi detectado que o 
candidato não satisfazia requisitos de titulação exigidos no edital do concurso, sendo assim, a nomeação 
foi  tornada  sem  efeito.  Após  intimado  acerca  do  descumprimento  do  comando  judicial  tornou-se  a 
nomear  o  impetrante.  No julgamento  do mérito  do mandado de segurança  houve  a denegação da 
segurança pleiteada na inicial, em razão da inexistência do direito à posse do candidato. Diante dessa 
decisão, o Reitor tornou sem efeito a segunda nomeação. O descumprimento, temporário, da decisão 
decorreu da convicção do Reitor acerca da ausência de direito do impetrante. Verificada, portanto, a 
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.

222.Processo:DPF/PS/BA-INQ-00156/2010 Voto: 2031/2014 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, I, Decreto-Lei nº 201/1967). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inquérito Policial instaurado para apurar suposta 
malversação de verbas públicas oriundas do INCRA, por parte de ex- prefeito municipal. Ausência de 
indícios de que a malversação do dinheiro público tenha revertido em favor do ex-gestor ou de terceiro. 
Logo,  as  condutas  investigadas  poderiam  configurar,  em  tese,  outras  infrações  do  Decreto-Lei  nº 
201/1967 e não as dos incisos I e II do Decreto-Lei nº 201/1967. Fatos ocorridos em dezembro de 1998.  
Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). 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.

223.Processo:1.04.004.000228/2010-45 Voto: 2067/2014 Origem: PRR – 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado no âmbito da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, 

para  acompanhar  Convênio  firmado pelo  Município  de  Bandeirantes/PR com o  Fundo  Nacional  de 
Desenvolvimento da Educação.  Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Prestação de contas 
apresentada  em  outubro  de  2011.  Passados  mais  de  dois  anos  e  o  FNDE  ainda  não  analisou  a 
documentação  apresentada. Desnecessária  continuidade  do  trâmite  do  presente  procedimento 
administrativo face a ausência de elementos concretos indicativos de malversação de verba de origem 
federal.  Caso verificados,  posteriormente,  indícios  concretos de prática  delitiva,  o  órgão concedente 
enviará notícia-crime ao MPF para adoção das providências cabíveis. 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 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. Procedimento Administrativo de Acompanhamento de Convênio (PAC):  
classe incluída no Sistema Único que não encontra amparo nas citadas Resoluções do CSMPF e do 
CNMP. 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').  Materialidade delitiva não evidenciada. 
Pertinência de novo exame do tema posto nos autos. 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. José Bonifácio Borges de Andrada.

224.Processo:JF-RN-PET-0000182-39.2014.4.05.8400 Voto: 2082/2014 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP), praticado, 

em tese, pelos administradores do Município de Campo Redondo/RN. Revisão de arquivamento (LC 
75/93,  art.  62,  IV).  Adesão ao  programa  de  parcelamento  de  crédito  tributário  (Lei  nº  12.810/13  – 
conversão da MP nº 589/2012). Equiparação ao pagamento para fins de extinção de punibilidade. Na 
hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13, que é o caso do autos,  
a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as 
prestações não poderão ser inadimplidas. A ausência de pagamento na data do respectivo vencimento 
autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação do Município, 
para sua quitação. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Ressalvada a possibilidade 
de desarquivamento dos autos em caso de rescisão do parcelamento. 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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225.Processo:1.28.200.000055/2011-98 Voto: 2412/2014 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP), praticado, 

em tese, pelo ex-prefeito do Município de Tenente Laurentino Cruz. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art. 62, IV). Adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário (Lei nº 12.810/13 – conversão da 
MP nº 589/2012). Equiparação ao pagamento para fins de extinção de punibilidade. Na hipótese de 
parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13, que é o caso do autos, a adesão a 
referido Programa equipara-se ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações 
não poderão ser inadimplidas. A ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a 
retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação do Município, para sua 
quitação.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Ressalvada  a  possibilidade  de 
desarquivamento dos autos em caso de rescisão do parcelamento. 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.

226.Processo:JFRJ/SJM-2008.51.01.800823-6-INQ (572/2009) Voto: 2085/2014 Origem: PRM – SÃO J MERITI/RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime praticado, em tese, por servidor do IBAMA, que teria lavrado auto de 

infração e aplicado multa a instituição de ensino sem justificativa legal. Revisão de arquivamento (LC n° 
75/93,  art.  62,  IV).  O  servidor  afirma  que  a  lavratura  do  auto  de  infração  e  a  aplicação  da  multa 
ocorreram de forma legítima.  Ouvido o  então diretor  da  universidade,  este  afirmou que não houve 
discussão de valores ou expediente alternativo para solução da multa. Ausência de elementos indiciários 
mínimos  necessários  à  deflagração  da  persecução  penal  e,  portanto,  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.

227.Processo:DPF/GVS/MG-00458/2013-INQ Voto: 2086/2014 Origem: PRM – MANHUAÇU / MG
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). Saque de 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário, após o 
óbito  da segurada.  Provável  utilização do valor  para custeio de despesas com o funeral.  Manifesta  
ausência de dolo em obter vantagem ilícita. Saques realizados com cartão magnético, sem renovação de 
senha.  Não identificada a autoria  delitiva.  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.

228.Processo:SRPF-AP-00219/2013-INQ Voto: 2087/2014 Origem: PRE-AP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Notícia anônima de suposta captação ilícita de sufrágio (art. 41-A, Lei 9.504/97) e/ou 

crime eleitoral (art. 299, CE) por candidato nas eleições de 2010. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, IV). A testemunha indicada foi ouvida e afirmou não ter conhecimento sobre os fatos. 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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

229.Processo:1.35.000.000117/2013-45 Voto: 2089/2014 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de trânsito de veículos com excesso de peso em rodovia 

federal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Configurada infração de trânsito prevista no 
art.  231,  inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro,  sujeita a pena de multa,  retenção do veículo e 
transbordo  da  carga  excedente.  Não caracterizada  conduta  típica.  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.

230.Processo:1.15.000.002013/2008-09 Voto: 2091/2014 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo.  Sonegação de contribuição previdenciária (art.  337-A, CP).  Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Quitação integral dos débitos. 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 
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e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

231.Processo:1.26.000.003477/2013-16 Voto: 2122/2014 Origem: PRM – PALMARES / PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a honra (arts. 140, CP) praticado, em tese, por 

professor em face de alunas. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). 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.

232.Processo:1.35.000.000343/2014-15 Voto: 2121/2014 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Réu de ação penal solicita a promoção de sua defesa. Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). A defesa do réu deve ser feita por advogado constituído ou dativo. Ausência de crime 
a  ser  apurado  e  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.

233.Processo:1.15.002.000452/2013-16 Voto: 1898/2014 Origem: PRM – CRATÉUS – TAUÁ / CEARÁ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de  estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, CP). 

Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  para  apurar  possível 
estelionato previdenciário consistente em saques indevidos de benefício previdenciário após a morte do 
beneficiário.  Óbito  ocorrido  em  02/08/2001.  Último  saque  ocorrido  em  09/11/2001.  Prescrição  da 
pretensão punitiva estatal (art. 109, III, do CP). 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.

234.Processo:1.34.010.000093/2014-23 Voto: 1936/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de  estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, CP). 

Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  para  apurar  possível 
estelionato previdenciário consistente em dois saques indevidos de benefício previdenciário após a morte 
do beneficiário.  Óbito ocorrido em 20/05/1997.  Último saque ocorrido em 11/08/1997.  Prescrição da 
pretensão punitiva estatal (art. 109, III, do CP). 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.

235.Processo:1.33.000.000427/2014-15 Voto: 2166/2014 Origem: PR / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :  Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato previdenciário  (art.  171,  §  3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  para  apurar  possível  estelionato 
previdenciário  consistente  em cinco  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  a  morte  do 
beneficiário.  Óbito  ocorrido  em  30/07/2001.  Último  saque  ocorrido  em  06/12/2001.  Prescrição  da 
pretensão punitiva estatal (art. 109, III, do CP). 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.

236.Processo:1.33.002.000349/2013-58 Voto: 2167/2014 Origem: PRM – CHAPECÓ / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Possível  crime de  estelionato previdenciário (art.  171,  § 3º,  CP).  Revisão de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  para  apurar  possível  estelionato 
previdenciário  consistente  em cinco  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  a  morte  do 
beneficiário.  Óbito  ocorrido  em  09/06/1999.  Último  saque  ocorrido  em  31/10/1999.  Prescrição  da 
pretensão punitiva estatal (art. 109, III, do CP). 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.

237.Processo:1.33.002.000366/2013-95 Voto: 2169/2014 Origem: PRM – CHAPECÓ / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação.  Possível  crime de  estelionato previdenciário (art.  171,  § 3º,  CP).  Revisão de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  para  apurar  possível  estelionato 
previdenciário consistente em saques indevidos de benefício previdenciário após a morte do beneficiário. 

56



Óbito ocorrido em 07/01/1995. Último saque ocorrido em 14/03/1996. Prescrição da pretensão punitiva 
estatal (art. 109, III, do CP). 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.

238.Processo:1.23.000.002095/2013-79 Voto: 2170/2014 Origem: PR / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Preparatório. Possível desvio de recursos públicos por empresa particular.  Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Última liberação de valores ocorrida em 03/03/1993. Fato ocorrido a 
mais  de  20  anos.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (art.  109,  I,  CP).  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.

239.Processo:1.34.022.000028/2014-69 Voto: 2193/2014 Origem: PRM – JAÚ / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Último  saque  indevido  realizado  em  14/01/2002.  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.

240.Processo:1.10.000.000164/2014-49 Voto: 2145/2014 Origem: PR / AC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Saques de 3 (três) parcelas de benefício previdenciário, após o óbito do segurado. 
Provável utilização do valor para custeio de despesas com o funeral. 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.

241.Processo:1.10.000.000187/2014-53 Voto: 2147/2014 Origem: PR / AC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93,  art.  62,  IV).  Dois  (2)  saques de parcelas  de  benefício  previdenciário,  após  o  óbito  do  segurado.  
Provável utilização do valor para custeio de despesas com o funeral. 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.

242.Processo:1.20.000.000473/2007-43 Voto: 1900/2014 Origem: PR / MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Civil  Público.  Possível  crime  de  desobediência  (art.  330,  do  CP),  consistente  em 

descumprimento de decisão judicial  de tutela antecipada de implantação de benefício previdenciário. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em abril de 2007. Prazo prescricional, à 
época dos fatos, de 02 (dois) anos. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, inciso VI). 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.

243.Processo:1.14.000.000217/2014-82 Voto:1901/2014 Origem: PR / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  ação  penal  sobre  os  mesmos  fatos  (29285-
81.2011.4.01.3300). 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.

244.Processo:1.20.005.000028/2013-81 Voto:1938/2014 Origem: PRM – RONDONOPOLIS / MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Representação anônima sobre bloqueio de rodovias federais por 

movimento social. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de procedimento para 
apurar  os  mesmos  fatos  (NF  –  1.20.000.000443/2013/85).  Aplicação  do  princípio  ne  bis  in  idem. 
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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.

245.Processo:1.26.000.000473/2014-59 Voto: 1948/2014 Origem: PR / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto pagamento indevido de indenização a ex-segurado irregular de Companhia de 

Seguros. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de procedimento para apurar os  
mesmos fatos (PI – 1.26.000.002084/2010-34). 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.

246.Processo:1.30.001.000222/2012-70 Voto: 1961/2014 Origem: PR / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime ambiental (art. 34, Lei 9605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Fatos já denunciados pelo MPF (fls. 47/53). 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.

247.Processo:1.25.004.000006/2014-26 Voto: 1911/2014 Origem: PRM – GUARAPUAVA / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato.  Notícia  de suposta lide simulada.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV). 

Procedimento  instaurado  para  apurar  suposto  conluio  entre  particulares  em  ação  trabalhista,  com 
objetivo  de  esvaziar  patrimônio  de  empresa  e,  consequentemente,  fraudar  ações  de  execução.  A 
suspeita surgiu pelo fato do Reclamante e do Reclamado da ação trabalhista terem relações estreitas. O 
simples  fato  de  Reclamante  e  Reclamado  manterem  relações  estreitas,  não  obsta  que  ambos 
mantenham vínculo empregatício, do qual poderia decorrer verbas trabalhistas não adimplidas. O longo 
contrato  de trabalho mantido,  o salário e  a função ocupada pelo  reclamante,  aliado ao depoimento 
prestado pelo autor em audiência, em que ocorre a confirmação de que o Reclamante exercia função de  
gerente  comercial  (função em que somente havia  o  proprietário  como superior)  corroboram com a 
possível existência de um vínculo de confiança entre Reclamante e Reclamado. Observa-se que vários  
empregados ingressaram com ações assistidos pelo mesmo advogado, o que também corrobora para a 
ausência de conluio na ação trabalhista. Ausência de indícios de materialidade do delito. 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.

248.Processo:1.15.000.000665/2014-49 Voto: 1940/2014 Origem: PR / CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de estelionato (art. 171, § 3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, 

art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  a  partir  de  remessa  de  cópia  de  autos  de  procedimento 
administrativo,  referente à concessão de pensão civil  vitalícia em virtude de falecimento de cônjuge 
(servidor público federal). Consoante o aduzido nos autos, o benefício foi deferido, uma vez que atendeu 
todos os requisitos legais. Porém, por existir diferença significativa de idade entre os cônjuges, resolveu 
o presidente  do órgão,  por  medida  de  prudência,  comunicar  tal  fato  ao  Ministério  Público  Federal. 
Ausência de indícios mínimos 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.

249.Processo:1.15.000.000588/2014-27 Voto: 1947/2014 Origem: PR / CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Supostos crimes contra a honra de particular (arts. 138, 139 e 140, do CP). Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Crimes cuja ação penal somente se procede mediante queixa 
(art.  145,  CP).  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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
250.Processo:1.00.000.003584/2014-23 Voto: 1931/2014 Origem: PR-BA

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo.  Controle externo da atividade policial.  Revisão de arquivamento (LC n° 
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75/93, art. 62, IV). Relatório decorrente de inspeção ordinária realizada na Superintendência Regional da 
Polícia Federal em Salvador, no dia 21 de janeiro de 2014. Relatório de inspeção em ordem. Diligências 
devidamente  empreendidas  pelo  MPF.  Esgotamento  do  objeto.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento 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. José Bonifácio Borges de Andrada.

251.Processo:1.29.001.000002/2012-67 Voto: 2093/2014 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Civil.  Controle  externo  da  atividade  policial.  Notícia  de  conduta  inadequada  por  parte  de 

Policiais Federais em abordagem de ônibus. Expedida Recomendação à Polícia Federal, que a acatou, 
realizando reunião com o efetivo policial a fim de orientá-los sobre a necessária educação no trato com 
os  cidadãos  em  abordagens  policiais.  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.

252.Processo:1.00.000.001939/2013-69 Voto: 2123/2014 Origem: PRM – CORUMBÁ / MS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo.  Controle externo da atividade policial.  Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62, IV). Relatório decorrente de inspeção ordinária realizada na Delegacia de Polícia Federal 
de  Corumbá/MS,  em  10  de  dezembro  de  2012.  Relatório  de  inspeção  em  ordem.  Diligências 
devidamente  empreendidas  pelo  MPF.  Esgotamento  do  objeto.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento 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. José Bonifácio Borges de Andrada.

253.Processo:1.30.001.000624/2014-36 Voto: 2152/2014 Origem: PR / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Controle Externo da Atividade Policial. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, 

IV). Procedimento instaurado para apurar extravio de autos de Inquérito Policial. O Inquérito Policial foi  
distribuído à 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, possuindo como última 
movimentação registro de autuação e distribuição datado de 23/08/1990. Consta na fl. 31-v. Promoção 
de Arquivamento do IP e encaminhamento ao Grupo de Controle Externo da Atividade Policial. Fatos 
relatados há mais de 23 anos. Impossibilidade de apuração. 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
254.Processo:3000.2013.002301-7 Voto: 2111/2014 Origem: JF E JEF/SP

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ARTIGO 171, § 

3º).  AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 
75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, § 
3º), em razão do saque de 8 (oito) parcelas de benefício previdenciário, de outubro de 2008 a maio de 
2009, após o óbito da segurada no dia 9 de outubro de 2008.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que não há nos 
autos indícios mínimos de autoria.
3.  Discordância  do Magistrado,  que  considerou prematuro  o  arquivamento,  uma vez que  o filho  da 
segurada reconheceu a existência da dívida, propondo a quitação parcelada do valor.
4. Não cabe ao Ministério Público dispor da persecução penal, quando subsistem providências a serem 
adotadas, por força dos princípios da obrigatoriedade da ação penal pública e do in dubio pro societate, o 
qual deve prevalecer, na fase investigatória, sobre o princípio do in dubio pro reo.
5. O arquivamento afigura-se prematuro diante da possibilidade de realização de outras diligências com a 
finalidade  de  aclarar  especialmente  a  autoria  de  fatos  penalmente  relevantes,  cuja  materialidade  é 
inconteste, o que justifica o prosseguimento das investigações.
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 
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Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

255.Processo:0016170-55.2013.403.6181 Voto: 2021/2014 Origem: JF/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  PREVISTO  NO  ARTIGO  33,  §  1º,  INCISO  I,  DA LEI 

11.343/2006.  IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA. AUSÊNCIA DA SUBSTÂNCIA THC. 
ATPICIDADE DA CONDUTA. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, 
ARTIGO  28).  CONDUTA TÍPICA E  ANTIJURÍDICA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA 
PROSSEGUIR O FEITO.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposto crime previsto no artigo 33, § 1º, inciso I,  da Lei 
11.343/2006, tendo em vista a apreensão de 9 (nove) sementes de maconha (Cannabis Sativa Linneu), 
endereçadas a destinatário na cidade de São Paulo/SP.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que a conduta 
do investigado não é típica, já que as sementes de vegetais da  Cannabis sativa L  não apresentam a 
substância THC.  Também aduziu que a semente não pode ser considerada matéria-prima, pois não 
basta  uma  transformação  realizada  pela  mão  humana para  que,  industrialmente,  dela  se  extraia  a 
maconha, mas uma transformação feita pela natureza, para que a planta floresça
3. Discordância do Magistrado
4. A conduta do investigado reveste-se de potencialidade lesiva e de tipicidade formal, configurando, em 
princípio, o delito previsto no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/06.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

256.Processo:0002755-21.2011.4.02.5108 Voto: 10109/2013 Origem: JF-SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  DE  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  (CP, 

ARTIGO 297).  ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E 
AUTORIA DELITIVAS. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, 
ARTIGO 62, INCISO IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado originariamente pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região para para 
apurar possível prática de crime de falsificação de documentos públicos (CP, artigo 297) imputada à 
então Juíza Federal titular da Vara Federal de São Pedro da Aldeia/RJ.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, basicamente por ausência de 
indícios de materialidade e autoria delitivas
3. Discordância do Magistrado.
4. O laudo pericial confeccionado por determinação do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com 
base  em  documentos  originais  e  nos  padrões  gráficos  fornecidos  pela  interessada,  atestou, 
expressamente, que as assinaturas apostas nos autos processuais não eram autênticas, sendo que a 
investigada  se  contrapôs,  afirmando  que  subscrevera  pessoalmente  a  documentação  em  análise 
(despacho, decisão e sentença).
5. O Sindicato dos Servidores das Justiças Federais do Estado do Rio de Janeiro, por outro lado, afirma  
que, muito possivelmente, a pessoa responsável por assinar/rubricar despachos, decisão e sentença em 
processos judicias no lugar da ex-Magistrada seria a Diretora de Secretaria da Vara.
6. Promoção de arquivamento não homologada.
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para, diante dos substanciosos indícios da 
prática criminosa, 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.

257.Processo:5000205-50.2014.404.7001 Voto: 1879/2014 Origem: JF-LONDRINA/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO.  SUPOSTO  CRIME  DE  DESCAMINHO  (CP,  ARTIGO  334). 

TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO 
ARTIGO  20,  CAPUT,  DA  LEI  10.522/2002.  AUSÊNCIA  DE  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  MPF: 
ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DO 
MAGISTRADO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO 
IV). ENUNCIADO 49 DA 2ª CCR. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Crime de descaminho previsto no artigo 334 do Código Penal.
2. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$  
10.000,00 (dez mil reais) previsto no artigo 20, caput, da Lei 10.522/2002, alterado pela Lei 11.033/2004.
3. Não reincidência delitiva.
4. Enunciado 49 desta 2ª CCR: Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 
10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, 
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desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).
5. Aplicável ao caso sub examine o princípio da insignificância
6. 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.

258.Processo:0006913-08.2011.403.6106 Voto: 1890/2014 Origem: JF-SJ RIO PRETO – 6ª SUBS JUDICIÁRIA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  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,  ART.  28  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93).  NOTÍCIA DE 
REITERAÇÃO DA CONDUTA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças de informação instauradas para a apuração da prática do crime de descaminho (CP, artigo 334), 
em razão do ingresso de produtos de origem estrangeira no território nacional desacompanhados de 
documentação comprobatória de sua regular importação.
2.  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 delitiva
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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

259.Processo:0009592-56.2012.403.6102 Voto: 1888/2014 Origem: JF RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :TERMO CIRCUNSTANCIADO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (CP, ARTIGO 334, §1º, ALÍNEAS “C” 

E “D”).  PRESCRIÇÃO VIRTUAL.  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.  REVISÃO (CPP, 
ARTIGO 28, E LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). ENUNCIADO 28 DESTE COLEGIADO. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Termo circunstanciado instaurado para apurar a possível prática do crime de contrabando (CP, artigo 
334, §1, alíneas “c” e “d”).
2. Arquivamento com base na prescrição antecipada
3. Discordância do Magistrado.
4.  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.”
5. Súmula 438 do STJ.
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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

260.Processo:IPL 5003355-52.2013.404.7202 Voto: 114/2014 Origem: 1ª VF DE CHAPECÓ – SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (CP, ARTIGO 330). ATIPICIDADE DA 

CONDUTA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. COMINAÇÃO DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. 
ATIPICIDADE.  DISCORDÂNCIA DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  (CPP,  ARTIGO  28,  C/C  LC  75/93, 
ARTIGO 62, INCISO IV). INVESTIGADO QUE APRESENTOU JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL AO JUÍZO 
ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE  DO  CUMPRIMENTO  DA ORDEM.  INEXISTÊNCIA DE  DOLO  NA 
CONDUTA.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  O  PROSSEGUIMENTO  DA  INVESTIGAÇÕES. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de desobediência (CP, artigo 330) atribuído a 
representante legal de empresa que, em autos de execução fiscal e apesar de devidamente intimado, 
deixou  de  cumprir  ordem  judicial  para  recolhimento  da  quantia  de  5%  do  faturamento  mensal  da 
empresa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de, descumprindo-a, haver a aplicação de multa no valor 
de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por atipicidade da conduta, tendo 
em vista a previsão de sanção alternativa de natureza cível ou administrativa, bem como a ausência de  
previsão na norma legal infringida da possibilidade de aplicação do artigo 330 do Código Penal.
3.  Discordância  do  Magistrado,  que  entendeu  presentes  os  requisitos  ensejadores  do  crime  de 
desobediência.
4. Revisão (CPP, artigo 28, c/c LC 75/93, artigo 62, inciso IV).
5.  Com  razão  o  Membro  do  Ministério  Público  Federal,  não  apenas  pelo  argumento  que  utilizou 
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(atipicidade da conduta por  haver  cominação de multa  pelo  descumprimento),  mas também porque 
ausente a intenção (dolo) do investigado em descumprir a ordem judicial.
6. Atipicidade também por ausência de dolo na conduta
7. 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.

261.Processo:0002052-14.2013.4.01.3600 Voto: 2139/2014 Origem: JF/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA (CP, ARTIGOS 317 E 

333).  SERVIDORES  DO  IBAMA  E  PARTICULAR.  FATOS  SOB  APURAÇÃO  NA JUSTIÇA FEDERAL. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN 
IDEM. FATOS DIVERSOS. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado a partir de cópia de Mandado de Segurança, no qual particular teria admitido o 
pagamento de quantia equivalente a R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a dois servidores do IBAMA, a fim de  
que acelerassem processo de liberação de Autorizações para Transporte de Produtos Florestais – ATPFs, o  
que, em tese, se amolda aos crimes de corrupção passiva e ativa (CP, artigos 317 e 333).
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, aduzindo que os mesmos 
fatos já estão sendo apurados em outros dois processos em curso na Justiça Federal.
3. Discordância do Magistrado.
4. Da análise dos documentos acostados aos autos é possível concluir que não se trata de duplicidade 
de feitos, haja vista que os processos em trâmite na Justiça Federal cuidam de delitos distintos dos 
apurados no presente Inquérito Policial
5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
262.Processo:1.24.000.001279/2013-84 Voto: 1912/2014 Origem: PR/PB

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, § 1º, INCISO I, DA LEI 11.343/2006. 

IMPORTAÇÃO  DE  SEMENTES  DE  MACONHA  ORIUNDAS  DA  HOLANDA.  DECLÍNIO  DE 
ATRIBUIÇÕES AO MINSITÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO (ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR). NÃO 
HOMOLOGAÇÃO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada a partir da apreensão de restos de cachimbo e 5 (cinco) sementes semelhantes 
a maconha (Cannabis Sativa Linneu), oriundas da Holanda e endereçadas a pessoa com endereço na cidade 
de João Pessoa/PB, pelo Serviço de Remessas Postais Internacionais da Alfândega da Receita Federal em 
São Paulo, o que se amolda ao crime descrito no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 11.343/2006.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual, por entender que o investigado teria adquirido a droga para consumo próprio
3. O § 2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios para avaliar a conduta do agente quanto 
à mercancia  ou ao consumo próprio,  quais  sejam,  elementos pertinentes à natureza da droga,  sua 
quantidade, avaliando local, condições gerais, circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e 
antecedentes do agente.
4.  O  fato  da  realização  de  importação  de  apenas  5  (cinco)  sementes  de  maconha  não  implica,  
necessariamente, na compreensão de que estas servirão apenas para o cultivo de plantas de maconha 
destinadas ao consumo próprio, já que estas irão gerar mais sementes, possibilitando, com isso, um 
aumento na produção do cultivo ilícito
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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

263.Processo:1.18.000.000160/2012-19 Voto: 2044/2014 Origem: pr/go
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTO CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA (LEI 

7.492/86, ARTIGO 4º, PARÁGRAFO ÚNICO).  IRREGULARIDADES EM PROCESSO DE COMPRA E 
VENDA  DE  IMÓVEIS  POR  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  ASSEMELHADA.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA 
CAUSA. ARQUIVAMENTO. REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). HOMOLOGAÇÃO.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação para apurar suposto crime 
de gestão temerária (Lei 7.492/86, artigo 4º, parágrafo único) por instituição financeira assemelhada, no 
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tocante a processo de compra e venda de imóveis
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento do feito, por entender que não há justa causa 
para a persecução penal.
3. Recurso do interessado
4. Informações colhidas pelo Procurador da República que evidenciam a ausência de justa causa para o 
prosseguimento das investigações
5. 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.

264.Processo:1.23.002.000256/2013-70 Voto: 2447/2014 Origem: PRM/SANTARÉM-PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (CP, ARTIGO 

317). IRREGULARIDADES NO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. AUSÊNCIA DE INTERESSE 
FEDERAL.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.  REVISÃO 
(ENUNCIADO  32  DA  2ª  CCR).  PROGRAMA  FEDERAL  CUSTEADO  COM  RECURSOS 
EXCLUSIVAMENTE FEDERAIS. PRECEDENTE DO STF.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL
1. Notícia de Fato instaurada a partir de representação para apurar suposta “solicitação” de dinheiro por parte  
de servidora pública municipal, na qualidade de funcionária de ação social do Município de Alenquer/PA, cujo 
não atendimento teria causado desistência de imóvel contemplado por beneficiária do programa “Minha Casa, 
Minha Vida”, o que, em tese, se amolda ao crime de corrupção passiva (CP, artigo 317).
2. Promoção de arquivamento em face da ausência de interesse federal.
3. Remessa dos autos à 2ª CCR para revisão
4. Diligência. Cumprimento das regras do Enunciado 46
5. Pedido de reconsideração, por se tratar, em verdade, de declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual.
6. Acolhimento. Desnecessidade de cumprimento das regras do Enunciado 46
7. Cabe ao Ministério Público Federal a atribuição para apurar a eventual prática de irregularidades na 
seleção  dos  beneficiários  do  programa federal  “Minha  Casa Minha  Vida”.  Os governos  estaduais  e 
municipais atuam como meros agentes de execução, mas os recursos despendidos são exclusivamente 
federais. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
8. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

265.Processo:1.24.000.000529/2006-30 Voto: 2156/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  SUPOSTOS  CRIMES  CONTRA  A  ORDEM 

TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ARTIGOS 1º E 2º). ARQUIVAMENTO.  REVISÃO (LC 75/93, ARTIGO 62, 
INCISO IV). NÃO HOMOLOGAÇÃO. SOBRESTAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO 
MPF  PARA ACOMPANHAR  O  PAGAMENTO  INTEGRAL DO  PARCELAMENTO  E,  EM  CASO  DE 
DESCUMPRIMENTO, PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, 
para apurar suposta prática de crimes contra a ordem tributária, previstos nos artigos 1º e 2 da Lei 
8.137/90,  atribuída  aos  representantes  legais  de  sociedade,  por  terem  emitido  várias  notas  fiscais 
“calçadas” no ano de 2002.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ante a existência de parcelamento  
do débito tributário, que vem sendo pago regularmente, bem como por entender que o acompanhamento do  
pagamento das parcelas restantes deve ser realizado no âmbito da Receita Federal do Brasil.
3.“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 19 da 2ª CCR/MPF).
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
acompanhar o pagamento integral  do tributo objeto  destes autos e,  em caso de descumprimento e 
exclusão do contribuinte do programa de parcelamento, 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.

266.Processo:1.34.016.000083/2014-38 Voto: 1910/2014 Origem: PRM-SOROCABA/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho

63



Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTA  PRÁTICA  DE  CONSTITUIÇÃO  DE  PIRÂMIDE  FINANCEIRA. 
PROMOÇÃO  DE  DECLÍNIO  FUNDADA NA EVENTUAL CONFIGURAÇÃO  DE  CRIME  CONTRA A 
ECONOMIA POPULAR. REVISÃO (ENUNCIADO 32 DA 2ª CCR). POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES 
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO E DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia formulada por correio eletrônico para apurar conduta  
supostamente criminosa de grupo empresarial com sede na cidade de Sorocaba/SP, mediante a prática 
de “pirâmide de investimentos”
2. O Procurador da República oficiante ressaltou que tal conduta configura crime contra a economia 
popular  (Lei  1.521/51,  artigo  2°,  inciso  IX),  sendo  assim,  de  competência  da  Justiça  Estadual,  e 
promoveu o declínio de atribuições.
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento 
de outras pessoas (Pirâmides ou Ponzi),  sem indícios de crimes federais,  é atribuição do Ministério 
Público  Estadual  a  apuração  do  feito,  por  se  tratar  de  crime contra  a  economia  popular,  conforme 
disposto no artigo 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51, em consonância com a Súmula 498 do STF.
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular  
estruturas legítimas a fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades.
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma 
utilizada por essas empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos 
ou títulos emitidos por elas constituem verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto, 
necessário o registro na CVM, nos termos do artigo 19, caput e §3º, da Lei 7.492/86.
6. Tais empresas devem ser equiparadas as instituições financeiras para fins penais, nos termos do 
artigo 1º da Lei 7.492/86.
7. Prematuridade do declínio de atribuições ao MP Estadual, ante a existência de indícios mínimos da 
prática de Crimes Contra  o Sistema Financeiro  Nacional,  no caso concreto,  cuja  competência  é  da 
Justiça Federal, por força do disposto no artigo 26 da Lei 7.492/86. Necessidade do aprofundamento das 
investigações.
8. 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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
267.Processo:1.34.001.000490/2014-12 Voto: 2108/2014 Origem: PR/SP

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposto crime de abandono de incapaz (CP, artigo 133) ou tráfico de 

menores (ECA, artigos 237 e seguintes). Existência de sítio eletrônico brasileiro para doação e adoção 
de crianças.  O mesmo fato  já  foi  objeto  de comunicação  ao Ministério  Público Federal,  tendo sido 
instaurada a Notícia de Fato 1.34.001.000140/2014-48, cujo declínio de atribuições ao Ministério Público 
Estadual foi homologado por esta Câmara. 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.

268.Processo:1.14.008.000016/2014-13 Voto: 2137/2014 Origem: PRM-JEQUIÉ/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Representação.  Suposto  crime  de  lesão  corporal  (CP,  artigo  129)  e  omissão  na 

apuração do fato criminoso por policiais civis e militares. 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.

269.Processo:1.34.006.000165/2013-11 Voto: 2133/2014 Origem: PRM-GUARULHOS/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Digi-Denúncia  anônima.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  (CP,  artigo  168).  

Irregularidades na direção de instituição de obra filantrópica e missionária de assistência social. Ausência 
de informações de que a instituição funcione com o auxílio de verbas oriundas do Governo Federal ou de 
suas  autarquias.  Inexistência de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público 
Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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270.Processo:1.30.017.001215/2013-05 Voto: 1886/2014 Origem: PRM-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Digi-Denúncia  anônima.  A representante,  cuja  idade  não  foi  revelada,  teria  sido 

embriagada em festa na baixada fluminense e filmada realizando sexo oral, após o que suas imagens  
teriam sido veiculadas na  internet. Não encaminhamento das imagens. Impossibilidade de saber se a 
conduta  em  comento  constitui  crime  que  o  Brasil  se  obrigou  a  reprimir  por  tratado  ou  convenção 
internacional. Infração penal que não foi praticada em detrimento de bens, serviços ou interesses da 
União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Ausência de elementos capazes de 
justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  atuar  no  feito.  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.

271.Processo:1.22.006.000013/2014-10 Voto: 2127/2014 Origem: PRM-PATOS DE MINAS/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental de maus-tratos a animal doméstico (Lei 9.605/98, artigo 32:  

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

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

272.Processo:1.11.000.000575/2013-16 Voto: 2135/2014 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Representação formulada por sindicato de servidores públicos de 

Alagoas.  Possível  prática dos crimes de falsificação de documento público (CP, artigo 297),  uso de 
documento falso (CP, artigo 304) e estelionato (CP, artigo 171). Notícia de que os representantes legais  
de  sindicato  de  agentes  comunitários  de  saúde  de  Alagoas  teriam  protocolado  requerimento  na 
Secretaria de Administração de Arapiraca/AL solicitando que não fosse repassada qualquer verba para o 
sindicato representante a título de mensalidade sindical. Diligências. Ausência de elementos mínimos 
suficientes  à  tipificação  penal  que  justifiquem o prosseguimento do feito.  Atipicidade.  Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligência. Cumprimento das regras do Enunciado 46 desta 
Câmara Criminal.  Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades 
autárquicas  ou  empresas  públicas.  Arquivamento  que  se  recebe  como  declínio  de  atribuições  ao 
Ministério Público Estadual. 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.

273.Processo:1.24.001.000287/2013.01 Voto: 2163/2014 Origem: PRM-CAMPINA GRANDE/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Suposto crime licitatório (Lei 8.666/93). Possíveis 

fraudes praticadas por empresa privada em licitações promovidas por municípios do estado da Paraíba. 
Diligências.  Informações  que  comprovam  a  ausência  de  recursos  federais  nos  procedimentos 
investigados.  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.

274.Processo:1.15.002.000848/2013-63 Voto: 2106/2014 Origem: PRM-JUAZEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a economia popular (Lei 1.521/51, artigo 2º, inciso 

IX). Possível negócio intitulado “venda premiada” ou “compra premiada” no qual o cliente sorteado tem suas 
parcelas  quitadas.  Ausência  de elementos  de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Precedente da 2ª CCR (1.00.000.004177/2011-91/MA). 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.

275.Processo:1.18.000.000314/2014-26 Voto: 1906/2014 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de lesão corporal (CP, artigo 129). Perito federal que, em legítima defesa 

própria e de terceiros (esposa e filho), causou lesões corporais em um dos assaltantes que invadiram 
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sua residência, por meio do uso de arma de fogo da qual tem a posse lícita. Possível crime que não tem  
relação com o cargo de servidor federal, e sim como cidadão vitimado pela violência urbana. 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.

276.Processo:1.15.000.000181/2014-08 Voto: 2057/2014 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime licitatório (Lei 8.666/93) atribuído a prefeito e ex-prefeito do Município da 

Ilha de Maracanaú/CE. Supostas ilegalidades no processo de licitação para aquisição de arranjos de 
flores pela Secretaria de Governo. Inexistência de prejuízo aos cofres públicos federais.  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.

277.Processo:1.00.000.002496/2014-12 Voto: 2000/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Termo de Denúncia encaminhado pela Procuradoria Regional do Trabalho 

da  13ª  Região.  Suposto  crime  de  corrupção  passiva  (CP,  artigo  317).  Notícia  de  que  o  chefe  da 
assessoria jurídica do Programa Estadual de Orientação e Defesa do Consumidor – PROCON/PB, ente 
público vinculado à Defensoria Pública do Estado da Paraíba, nos termos do artigo 27 do ADCT da 
Constituição Estadual, teria cobrado propina para livrar um banco de multa.  Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Declínio de atribuições. 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.

278.Processo:1.23.006.000015/2014-71 Voto: 1891/2014 Origem: PRM-PARAGOMINAS/PARÁ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 

COAF. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86) ou de lavagem de capitais (Lei 
9.613/98). Operações suspeitas envolvendo particular, que teria movimentado recursos das contas de 
terceiros em montante incompatível com sua renda mensal. Inexistência de indícios da prática de crimes 
que  atentem  contra  bens,  serviços  ou  interesses  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.  Precedente  deste  Colegiado  (Processo  MPF 
1.34.001.004739/2013-70). 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.

279.Processo:1.34.001.000390/2014-88 Voto: 2107/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – 

COAF. Movimentação financeira atípica realizada pelo investigado. Diligências. Inexistência de indícios 
da prática de crimes federais. Crimes antecedentes relacionados a homicídios, tráfico de drogas, roubo, 
estelionato  e  porte  ilegal  de  armas.  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). 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.

280.Processo:1.15.000.001825/2013-96 Voto: 2056/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de falsidade ideológica (CP, artigo 299) ocorrido na 

agência dos Correios de Pacatuba/CE. Adulteração da data de envio do envelope contendo a prestação 
de contas da Prefeitura Municipal de Cascavel/CE ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do 
Ceará. Diligências. Depoimentos dos funcionários dos Correios. Impossibilidade de o envelope ter sido 
objeto de postagem na agência.  Possível  lesão a interesses do Tribunal de Contas dos Municípios. 
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.
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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.

281.Processo:1.17.000.000887/2013-14 Voto: 2020/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de uso de documento falso (CP, artigo 304). Notícia 

de que o Município de Muaná/PA teria recebido de empregado seu diploma falso de Licenciatura em 
Pedagogia,  a  fim  de viabilizar  o  pagamento de gratificação de nível  superior.  Orçamento municipal.  
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.

282.Processo:1.15.000.000048/2014-43 Voto: 2007/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Suposto crime de fraude licitatória (Lei 8.666/93, artigo 90). Indícios de 

irregularidades em licitação realizada pela prefeitura de Maracanaú/CE para contratação de empresa 
para prestação de serviços de engenharia clínica, manutenção preventiva, corretiva e calibração, com 
reposição  de  peças  de  equipamentos  hospitalares  em  hospitais  municipais.  Diligências.  Recursos 
específicos  consignados  no  orçamento  municipal,  inerentes  à  secretaria  contratante.  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.

283.Processo:1.34.004.000027/2014-32 Voto: 2054/2014 Origem: PRM-CAMPINAS/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Possíveis crimes contra as relações de consumo (CDC, artigo 67: “Fazer 

ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva”) e de estelionato (CP, 
artigo 171). A representante teria efetuado compra e pagamento de produtos pela  internet,  os quais, 
posteriormente, foram dados como indisponíveis no estoque. Depois de confirmada a troca por produtos 
similares pelo vendedor, a representante teria sido informada que eles também se encontravam em falta. 
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.

284.Processo:1.34.030.000020/2014-01 Voto: 2048/2014 Origem: PRM-JALES/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Termo de Declarações. Possível crime de patrocínio infiel ou tergiversação (CP, artigo 

355). Conflito envolvendo banco privado. 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.

285.Processo:1.29.003.000008/2014-86 Voto: 1882/2014 Origem: PRM-NOVO HAMBURGO/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de furto (CP, artigo 155) 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  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.

286.Processo:1.34.001.008189/2013-68 Voto: 1896/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de violação de direito autoral (Código Penal, artigo 184, § 2º). Ofensa a 

interesse particular do autor da obra ilegalmente reproduzida.  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 
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Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

287.Processo:1.34.006.000035/2014-69 Voto: 1926/2014 Origem: PRM-GUARULHOS/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposto crime de estupro de vulnerável (Código Penal, artigo 217-A). 

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.

288.Processo:1.30.001.000163/2014-00 Voto: 2018/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Representação.  Possível  crime  contra  a  economia  popular  (Lei  1.521/51)  ou  de 

estelionato (CP, artigo 171) entre particulares, ambos por meio da  internet. Investimento em plano de 
negócios sem retorno financeiro. 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
289.Processo:1.14.000.002873/2012-58 Voto: 1595/2014 Origem: PRE/BA

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Cópias de reportagens jornalísticas publicadas na mídia impressa 

e em sítios eletrônicos. 1) Possível prática de crime eleitoral (Código Eleitoral, artigo 300: “Valer-se o  
servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou 
partido”). Suposto envolvimento de ex-prefeito do município de Salvador/BA e ex-secretário municipal de 
educação (atual deputado estadual). Utilização de seus cargos para pressionarem o então Secretário da 
Fazenda e sua Subsecretária a apoiarem candidato a prefeito nas eleições de 2012. Diligências. Não 
comprovação da prática de ilícito de natureza eleitoral.  Arquivamento.  Revisão (LC 75/93,  artigo 62, 
inciso IV). Homologação. 2) Possível prática de crimes eleitorais (Código Eleitoral, artigos 350: “Omitir,  
em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais”; e 353: “ Fazer uso de qualquer 
dos  documentos  falsificados  ou  alterados,  a  que  se  referem  os  artigos.  348  a  352”).  Suposto 
envolvimento de vereadores eleitos em 2012. Apresentação de falsa prestação de contas para fins de  
realização de “caixa dois”. Ausência de foro por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal  
ou na Constituição Estadual. Declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral. 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.

290.Processo: IPL 0581/2012 Voto: 1918/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Supostos crime de desobediência (CP, artigo 330) e contravenção penal de exploração 

de loteria  denominada jogo  do  bicho (DL 3.688/41,  artigo  58).  Os  investigados teriam descumprido 
decisão judicial que determinou a interdição dos estabelecimentos sob pena de multa diária e continuado 
em atividade. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
atuar no feito. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
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. Atipicidade. Declínio de atribuições que se 
recebe como arquivamento. Homologação. Não é atribuição do Ministério Público Federal a persecução 
penal de contravenções penais, ainda que ocorra, com a infração, prejuízo a bem, serviços ou interesse 
direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Enunciado 37 da 2ª 
CCR. 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 ARQUIVAMENTOS
291.Processo:1.05.000.000300/2012-07 Voto: 1914/2014 Origem: PRR5

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Supostos crime contra a Administração da Justiça (CP, artigo 343) atribuído ao 

prefeito de Iguatu/CE e crime de denunciação caluniosa (CP, artigo 339) atribuído a cabos eleitorais. O 
prefeito teria oferecido dinheiro a cabos eleitorais de candidata a deputada estadual a fim de que a  
acusassem de irregularidades em sua campanha, dando causa a Representação Eleitoral por Captação 
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Ilícita  de  Sufrágio,  julgada  improcedente  por  ausência  de  provas.  O  artigo  343  do  CP refere-se  a 
testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete. Impossibilidade de analogia em prejuízo do acusado. 
Atipicidade da conduta do prefeito. A propositura daquela representação eleitoral sujeita-se à apreciação 
prévia da documentação ou prova que a instrua. Proposta tal representação, supõe-se que o Procurador  
Regional  Eleitoral  se  convenceu da  veracidade das  informações.  Atipicidade  da  conduta  dos  cabos 
eleitorais. 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.

292.Processo:1.15.001.000083/2008-12 Voto: 2164/2014 Origem: PRM-LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A). 

Diligências.  Informação  da  Receita  Federal  no  sentido  de  que  os  créditos  tributários  estão  com 
exigibilidade suspensa, tendo em vista  a adesão do município ao parcelamento especial  da Medida 
Provisória 589/2012, que dispõe sobre o parcelamento de débitos junto à Fazenda Nacional relativos às 
contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em 
se tratando de município, a inclusão do crédito tributário em regime especial de parcelamento equipara-
se,  para  fins  de  extinção  da  punibilidade,  ao  pagamento,  pois  as  prestações  não  poderão  ser 
inadimplidas. De fato, a falta de pagamento da parcela na data de seu vencimento autoriza a retenção do 
respectivo valor, pela Receita Federal, dos recursos do Fundo de Participação do Município a que faz jus 
a municipalidade, para a quitação. 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.

293.Processo:1.20.000.002106/2013-22 Voto: 2161/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais. Suposto crime de contrabando (CP, artigo 334). 

Apreensão de 11 (onze) pacotes de cigarros de origem estrangeira sem documentação que comprove a 
regular importação. Os mesmos fatos já foram objeto de investigação nos autos do processo 0003948-
92.2013.4.01.3600, arquivado judicialmente.  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.

294.Processo:1.20.005.000058/2013-98 Voto: 2160/2014 Origem: PRM-RONDONÓPOLIS/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais. Suposto crime de contrabando (CP, artigo 334). 

Importação de medicamentos de origem estrangeira sem registro na ANVISA. Flagrante no município de 
Itiquira/MT.  Os  mesmos  fatos  são  objeto  da  ação  penal  0000753-93.2013.4.01.3602,  proposta  pela 
PR/MT. 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.

295.Processo:1.30.001.002829/2013-75 Voto: 2165/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Supostos crimes de lesão corporal e ameaça (CP, artigos 129 e 147),  

possivelmente  relacionados  à  ação  penal  na  qual  a  representante  foi  testemunha.  Ausência  de 
elementos  mínimos  que  permitam  identificar  os  supostos  agressores,  bem  como  indício  de  que  a 
suposta agressão tenha ocorrido em razão da condição de testemunha da representante. Inviabilidade 
de realização de outra diligência para apurar o fato narrado. Representante excluída do Programa de 
Proteção a Testemunhas por mal comportamento. Ausência de elementos mínimos a indicar a autoria da 
prática criminosa.  Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligência. Cumprimento das 
regras do Enunciado 46 desta Câmara Criminal.  Representante não localizada no endereço por ela 
fornecido. 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.

296.Processo:1.22.003.000397/2013-10 Voto: 2097/2014 Origem: PRM-UBERLÂNDIA/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia. Suposto crime de injúria (CP, artigo 140) praticado em sala de bate-papo 

na  internet.  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. Arquivamento.  Revisão  (LC 75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Cumprimento  das 
regras do Enunciado 46 deste Colegiado. 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.

297.Processo:1.30.001.006329/2013-11 Voto: 2136/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Suposto crime de difamação (CP, artigo 139) em rede social. 

Veiculação de fotografias de vítima supostamente menor de idade com frases ofensivas à sua dignidade. 
Ausência  de  interesse  federal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Sítio de relacionamento internacional. Transnacionalidade da conduta. Vítima 
supostamente  menor  de  idade.  Adesão  do  Brasil  à  Convenção  Internacional  sobre  os  Direitos  da 
Criança. Proteção contra intromissões arbitrárias ou ilegais na sua vida privada, na sua família, no seu  
domicílio ou correspondência, bem como contra ofensas ilegais à sua honra e reputação (artigo 16). 
Competência federal (CF, artigo 109, inciso V). Precedente do STJ (CC 112616/PR). Crime cuja ação 
penal somente se procede mediante queixa (CP, artigo 145, caput). Ausência de atribuição do Ministério 
Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa causa para o prosseguimento do 
feito. Declínio de atribuições que se recebe como arquivamento. 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.

298.Processo:1.20.000.000831/2013-66 Voto: 2010/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Supostas irregularidades praticadas por dirigentes 

do CREA/MT. Ausência de quaisquer indícios concretos ou mesmo de fatos específicos que poderiam 
justificar o início das investigações. Expedição de ofício ao representante solicitando esclarecimentos. 
Não atendimento à solicitação. Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva justificadores do 
prosseguimento das investigações. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Cumprimento 
das  regras  do  Enunciado  46  desta  Câmara.  Informação  de  que  o  representante  faleceu  e  de  que 
ninguém da família ou da sociedade da qual era proprietário pode esclarecer os fatos ora investigados.  
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.

299.Processo:1.28.000.002003/2013-74 Voto: 2013/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica ou peculato (CP, artigo 299 ou 312). Supostas 

irregularidades  cometidas  pelo  INCRA em  procedimento  de  distribuição  de  terras  no  Município  de 
Senador Elói de Souza/RN. Diligências.  Informação da autarquia federal de que a seleção ocorreu de 
acordo com a Norma de Execução/INCRA/Nº 45/2005. Ausência de materialidade delitiva. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

300.Processo:1.33.001.000483/2013-69 Voto: 2103/2014 Origem: PRM-BLUMENAU/SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Suposto crime de introdução de moeda falsa em circulação (CP,  artigo 289, § 1°). 

Existência de Laudo Pericial que constatou que a falsificação da cédula é de boa qualidade, podendo ser  
incluída no meio circulante. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de elementos que justifiquem o 
prosseguimento  da  persecução  penal.  Arquivamento.  Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV). 
Homologação. De acordo com a orientação deste Colegiado, o Procurador da República oficiante deverá 
remeter a cédula inidônea ao Meio Circulante do Banco Central do Brasil – MECIR/BACEN, que mantém 
banco 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.

301.Processo:1.14.003.000122/2013-58 Voto: 2099/2014 Origem: PRM-BARREIRAS/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 1º) 

atribuído ao ex-prefeito de Brejolândia/BA. Diligências. Informação da Receita Federal no sentido de que 
os créditos tributários estão com exigibilidade suspensa. Adesão ao parcelamento especial previsto na 
Lei 12.810/2013. Em se tratando de município, a inclusão do crédito tributário em regime especial de 
parcelamento equipara-se, para fins de extinção da punibilidade, ao pagamento, pois as prestações não 
poderão ser inadimplidas. De fato, a falta de pagamento da parcela na data de seu vencimento autoriza a 
retenção do respectivo valor, pela Receita Federal, dos recursos do Fundo de Participação do Município 
a que faz jus a municipalidade, para a quitação. 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.

302.Processo:1.20.000.001466/2010-64 Voto: 2098/2014 Origem: PRM-SINOP/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Relatório de Inteligência Financeira do COAF. Suposto crime de lavagem de capitais (Lei 

9.613/98). Existência de Inquérito Policial em curso (230/2012) 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.

303.Processo:1.30.001.000670/2013-54 Voto: 1873/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação Fiscal para Fins Penais. Suposto crime de contrabando (CP, artigo 334, 

§  1º,  alínea  “c”).  Apreensão  de  3  (três)  máquinas  caça-níqueis  em  estabelecimento  comercial.  
Falecimento do sócio administrador em 20 de agosto de 2011. Extinção da punibilidade (CP, artigo 107,  
inciso I). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligências. Cumprimento. Juntada da 
certidão de óbito. 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.

304.Processo:1.17.000.000218/2014-15 Voto: 1884/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 4 

(quatro) saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Considerando que desde a 
data do último saque indevido, ocorrido no dia 8 de março de 2002, referente à competência de fevereiro, 
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 (superior a 4 e não excede a 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.

305.Processo:1.35.000.000148/2014-87 Voto: 1878/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de Fato.  Possível  crime de estelionato contra  o INSS (CP,  artigo  171,  §  3º).  Recebimentos 

indevidos de benefícios previdenciários após os óbitos dos titulares. Considerando que desde as datas 
dos últimos saques indevidos, ocorridos nos anos de 1994, 1996, 1997, 1998, 2001 e janeiro de 2002, 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 (superior a 4 e não excede a 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.

306.Processo:1.16.000.000067/2014-32 Voto: 2049/2014 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Expediente da Polícia Federal. Crime de estelionato (CP, artigo 171) ocorrido em agência da 

Caixa Econômica Federal. Particular percebeu a existência de peça plástica que impedia a saída das notas, 
quando efetuou saque em terminal eletrônico. Ao ser questionada, a Caixa Econômica Federal informou que 
não foram preservadas as imagens da câmera de segurança. Inviabilidade de realização de perícia no local, 
bem  como  inquirição  de  testemunhas.  Ausência  de  elementos  mínimos  a  indicar  a  autoria  da  prática 
criminosa. 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.

307.Processo:1.30.001.006559/2013-71 Voto: 1872/2014 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 8  

(oito) saques indevidos de benefício previdenciário. Considerando que desde a data do último saque 
indevido, ocorrido no mês de novembro de 1995, 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 
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Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

308.Processo:1.35.000.000125/2014-72 Voto: 2019/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefícios previdenciários após o óbito dos titulares. Considerando que dos últimos saques 
já transcorreram mais de 12 (doze) anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade 
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pelo máximo da pena prevista em 
abstrato (superior a 4 e não excede a 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.

309.Processo:1.29.011.000024/2014-70 Voto: 2059/2014 Origem: PRM-URUGUAIANA/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 4 

(quatro) saques indevidos de benefício previdenciário. Considerando que desde a data do último saque 
indevido, ocorrido no mês de abril de 1995, 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.

310.Processo:1.27.000.000099/2014-54 Voto: 2110/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefício previdenciário. Considerando que desde a data dos saques indevidos, ocorridos 
no mês de janeiro de 1999, já transcorreram mais de 12 (doze) anos, não há como deixar de reconhecer 
a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pelo 
máximo da pena prevista em abstrato (superior a 4 e não excede a 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.

311.Processo:1.34.006.000447/2013-18 Voto: 2134/2014 Origem: PRM-GUARULHOS/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Recebimento de correio eletrônico supostamente da Receita 

Federal.  Spam.  Inexistência  de elementos  de prova 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.

312.Processo:0849/2013 Voto: 2138/2014 Origem: PRM-LUZIÂNIA/GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Suposto crime de roubo circunstanciado (CP, artigo 157, § 2º, incisos I e II) em agência 

dos Correios no Novo Gama/GO. Diligências.  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.

313.Processo:1.34.035.000048/2013-18 Voto: 2132/2014 Origem: PRM-BARRETOS/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Suposta incitação ao crime (CP, artigo 286) na internet. Página 

com conteúdo discriminatório não anexada à denúncia. Ausência de indícios mínimos de materialidade e 
autoria delitivas a ensejar 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.

314.Processo:1.34.011.000010/2014-96 Voto:2128 /2014 Origem: PRM-S. B. DO CAMPO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-A). Crime de 

natureza material, cuja ocorrência depende de constituição definitiva do crédito tributário, em analogia à 
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Súmula Vinculante 24/STF. Crédito tributário pendente de constituição definitiva. Ausência de justa causa 
para o prosseguimento do feito. Precedentes 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.

315.Processo:1.28.200.000064/2010-06 Voto: 2101/2014 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposto prática de crime de responsabilidade por ex-prefeito (DL 201/67, artigo 

1º).  Malversação  de  verbas  públicas  federais  repassadas  em  razão  de  convênio  firmado  entre  o 
Ministério do Turismo/Caixa Econômica Federal e o município de São Vicente/RN, para construção de 
praça. Diligências. Não constatação de irregularidades. Execução do objeto do convênio e alcance do 
objetivo  proposto.  Prestação  de  contas  aprovada.  Ausência  de  indícios  de  crime.  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.

316.Processo:1.14.003.000026/2012-29 Voto: 2126/2014 Origem: PRM-BARREIRAS/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita 

previdenciária (CP, artigo 168-A) atribuído à Prefeitura Municipal de Ibotirama/BA. Não recolhimento de 
contribuições previdenciárias no período em que a representante trabalhou no Município. Diligências. 
Informação da Receita Federal acerca da declaração dos valores devidos em Guia de Recolhimento de 
FGTS  e  Informações  à  Previdência  Social  –  GFIP.  Constituição  definitiva  do  crédito  tributário. 
Desnecessidade de instauração de procedimento administrativo fiscal. Informação da Prefeitura acerca 
da  celebração  de  parcelamentos  administrativos  para  pagamento  das  retenções  previdenciárias. 
Eventual inadimplência por parte da municipalidade é passível de cobrança administrativa ou judicial.  
Arquivamento.  Revisão  (LC 75/93,  artigo  62,  inciso  IV).  Cumprimento  das  regras  do Enunciado  46. 
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.

317.Processo:1.33.004.000001/2014-21 Voto: 2130/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefícios previdenciários previdenciários após o óbito do titular. Considerando que desde a 
data dos saques indevidos, ocorridos no mês de julho de 2001, já transcorreram 12 (doze) anos, não há 
como deixar  de  reconhecer  a  extinção  da  punibilidade  pela  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão 
punitiva estatal, calculada pelo máximo da pena prevista em abstrato (superior a 4 e não excede a 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.

318.Processo:1.14.009.000106/2008-48 Voto: 1880/2014 Origem: PRM-GUANAMBI/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito  Civil.  1)  Crime de responsabilidade de ex-prefeito  (DL 201/67,  artigo 1º)  praticado por  ex-

gestores do Município de Érico Cardoso/BA. Ajuizamento de Ações Penais (1341-09.2013.4.01.3309, 
2317-16.2013.01.3309).  Aplicação do princípio do  ne bis in idem. 2) Suposta fraude em licitação (Lei 
8.666/93, artigo 90) praticada no ano de 2002. Considerando que já se passaram mais de 8 anos da data 
do fato, 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 
2 e não excede a 4 anos).  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.

319.Processo:1.14.006.000010/2008-18 Voto: 1887/2014 Origem: PRM-ALAGOINHAS/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposta malversação de recursos públicos alocados na construção de um centro 

da  juventude  em  Raspador/BA.  Inexistência  de  elementos  indicativos  da  ocorrência  de  crime. 
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.
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320.Processo:1.35.000.001099/2013-19 Voto: 2063/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto ingresso irregular de aluno no quadro de vagas destinadas 

aos estudantes de escola pública da faculdade de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Os 
mesmos fatos foram objeto de requisição de instauração de inquérito policial. 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.

321.Processo:1.35.000.000156/2014-23 Voto: 2062/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta contravenção penal de exercício da profissão praticado por biomédicas, por 

invasão de competências específicas dos técnicos em radiologia. Os mesmos fatos foram objeto de 
Inquérito Policial (Protocolo: 08520.000378/2014-50. IPL 132/2014).  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.

322.Processo:1.20.000.001780/2013-90 Voto: 2045/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 2º, inciso IV) ou contra o 

Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, artigo 20) ou de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 3º).  
Uso indevido de recursos públicos do Fundo de Investimento da Amazônia – FINAM por empresa do 
ramo agropecuário. Considerando que desde a data da última liberação dos recursos públicos, ocorrida 
no mês de abril de 1983, 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, pela pena 
máxima 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.

323.Processo:1.04.004.000411/2010-41 Voto: 1895/2014 Origem: PRM-LAJEADOS/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  de  Acompanhamento  de  Convênio.  Fiscalização  de  recursos  federais  aplicados  na 

administração do ex-prefeito do Município de Nova Bréscia/RS. Arquivamento anterior não homologado 
pela Câmara por não atentar para as especificidades do caso concreto. Diligências constataram que o 
objeto do convênio (construção de creche) foi concluído em sua totalidade e a prestação de contas foi 
efetivamente  apresentada.  Inexistência,  por  ora,  de  elementos  indicativos  da  ocorrência  de  crime, 
notadamente da malversação de recursos públicos. Possibilidade de desarquivamento no caso de novas 
provas (Resolução 77 do CSMPF, artigo 15, e Resolução 13 do CNMP, artigo 16). 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.

324.Processo:1.15.002.000068/2014-02 Voto: 2105/2014 Origem: PRM-JUAZ. DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Desmembramento  do  Inquérito  Civil  Público 

1.15.002.000229/2013-79.  Suposta  prática  de  crime  licitatório  (Lei  8.666/93).  Execução  de  convênio 
celebrado entre o Município de Crato/CE e o Ministério do Turismo por intermédio da Caixa Econômica 
Federal para a pavimentação em pedra tosca das vias públicas da sede e distritos. Algumas empresas 
participantes  emitiram  documentação  de  habilitação  em  dias  idênticos  mas  em  horários  distintos, 
inexistindo indícios  concretos  de fraude.  Outras  apresentaram documentos por  meio de sistema de 
autenticação digital, o qual não expede sequencialmente, gerando impossibilidade de aferição de conluio. 
Ausência de dolo. 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.

325.Processo:1.15.000.003035/2013-45 Voto: 1647/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, artigo 330). Notícia de que o Estado do 

Ceará teria descumprido 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.
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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.

326.Processo:1.28.100.000080/2011-08 Voto: 1889/2014 Origem: PRM-P. DOS FERROS/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade cometido por ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º,  

inciso VII). Irregularidade na aplicação de verbas repassadas pelo Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE. Considerando que desde a data do fato, ocorrido em 1997, já transcorreram mais de 8  
(oito) anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva estatal  (CP, artigo 109, inciso IV, c/c artigo 107, inciso IV), calculada 
pelo  máximo  da  pena  prevista  em  abstrato  (superior  a  2  e  não  excede  a  4  anos).  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.

327.Processo:1.24.000.000982/2011-11 Voto: 1871/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a organização do trabalho (CP, artigos 197 e 

203) praticado por instituição bancária. Os mesmos fatos já foram objeto de investigação no Inquérito 
Policial 330/2011, cuja promoção de arquivamento foi submetida à Justiça Federal. 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.

328.Processo:1.30.002.000017/2013-85 Voto: 2104/2014 Origem: PRM-MACAÉ/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Suposto crime de perigo para a vida ou saúde de 

outrem (CP,  artigo 132).  Vaso de pressão destinado ao armazenamento de nitrogênio  localizado no 
Terminal de Compressão de Cabiúnas operaria acima dos limites técnicos de segurança. Diligências. 
Lacre  pela  Delegacia  Regional  do  Trabalho.  Ausência  de  dolo  dos  funcionários  responsáveis  pela 
operação do equipamento. Atipicidade. Arquivamento. Remessa de cópia integral deste procedimento ao 
Ministério Público do Trabalho para as providências cabíveis em sua esfera de atribuição. 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.

329.Processo:1.15.000.000614/2014-17 Voto: 1881/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 1 (um) 

saque indevido de benefício previdenciário no mês do óbito do titular (setembro/2009). Arquivamento por 
aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  deste  Colegiado  (1.30.006.000158/2013-68; 
1.30.006.000147/2013-88;  1.30.006.000155/2013-24).  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.

330.Processo:1.29.009.001664/2013-65 Voto: 1892/2014 Origem: PRM-S. LIVRAMENTO/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º).  

Realização de 1 (um) saque indevido de benefício previdenciário no mês do óbito do titular (junho/2013). 
Arquivamento  por  aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  deste  Colegiado 
(1.30.006.000158/2013-68;  1.30.006.000147/2013-88;  1.30.006.000155/2013-24).  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.

331.Processo:1.31.000.000747/2013-69 Voto: 1883/2014 Origem: PRM – JI-PARANÁ/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Termo de Declarações. 1) Suposto falso testemunho (CP, artigo 342) em processos 

trabalhistas em trâmite na Vara do Trabalho de Ouro Preto do Oeste/RO. Instauração de inquérito policial  
(IPL 232/2013-DPF/JPN/RO) para apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. 2) 
Supostas invasões de terras e fraudes. Reintegração de posse em favor do depoente com a participação 
do INCRA e posterior assentamento de pessoas nas mesmas terras. Narração fática insuficiente para 
instauração  de  investigação  criminal.  Determinação  de  diligências  para  averiguação  do  caso.  Nova 
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narração fática  insuficiente.  Ausência de indícios  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.

332.Processo:1.26.000.003635/2013-20 Voto: 1893/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possíveis  irregularidades  na  execução  de  contrato  celebrado  entre  o  Estado  de 

Pernambuco e consórcio de empresas.  Prestação de serviços de engenharia para a implantação do 
“Ramal de acesso à Cidade da Copa”. Irregularidades de cunho administrativo. Diligências constataram 
que o objeto do convênio foi concluído em sua totalidade e a prestação de contas foi  efetivamente  
apresentada. Ausência de desvio ou malversação de recursos federais ou indícios de qualquer outro 
crime a ser investigado. 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.

333.Processo:1.25.002.001582/2013-20 Voto: 1927/2014 Origem: PRM-CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  falsidade  material  (CP,  artigo  301,  §1º).  Certidão  negativa  de 

processo/procedimento que teria sido emitida por Tribunal Regional Federal, em favor de interessado 
que realmente não responde a qualquer feito no órgão judiciário. Ausência de potencialidade lesiva do 
documento. 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.

334.Processo:1.28.000.000400/2013-10 Voto: 1925/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de descumprimento, por procurador do Estado do 

Rio Grande do Norte, de ordem judicial exarada por juízo federal.  Atraso no cumprimento da ordem 
ocorrido  por  motivos  alheios  à  vontade  da  investigada,  que  tomou  as  providências  concretas  que 
estavam ao seu alcance para viabilizar o cumprimento da decisão judicial. Ausência de dolo. Atipicidade. 
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.

335.Processo:1.29.011.000032/2014-16 Voto: 1922/2014 Origem: PRM-URUGUAIANA/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefícios previdenciários previdenciários após o óbito do titular. Considerando que desde a 
data dos saques indevidos, ocorridos no mês de outubro de 1995, já transcorreram mais de 12 (doze) 
anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva estatal,  calculada pelo máximo da pena prevista em abstrato (superior a 4 e não 
excede a 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.

336.Processo:1.28.000.000576/2013-63 Voto: 1920/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Possíveis  irregularidades  na  concessão  de  diárias  pela  Secretaria  do 

Estado da Saúde com verbas da União, originárias do Programa de Ações e Metas – PAM. Inexistência 
de indícios, mínimos que sejam, de materialidade delitiva. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, 
inciso IV). Diligência. Cumprimento das regras do Enunciado 46 desta Câmara Criminal. 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.

337.Processo:1.35.000.000122/2014-39 Voto: 1921/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefícios previdenciários previdenciários após o óbito do titular. Considerando que desde a 
data dos saques indevidos, ocorridos no mês de junho de 2001, já transcorreram 12 (doze) anos, não há 
como deixar  de  reconhecer  a  extinção  da  punibilidade  pela  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão 
punitiva estatal, calculada pelo máximo da pena prevista em abstrato (superior a 4 e não excede a 8 
anos). 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.

338.Processo:1.14.000.001487/2013-20 Voto: 1909/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (CP,  artigo  330).  Suposta 

desobediência a ordem de Juiz do Trabalho atribuída a Delegado de Polícia Civil. Ausência de notificação 
pessoal endereçada, nominal e diretamente, a quem tinha o dever legal de cumpri-la. Inexistência de 
provas, ainda que indiciárias, de que o destinatário teve ciência inequívoca da ordem judicial, em tese,  
desobedecida. 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.

339.Processo:1.14.014.000037/2013-61 Voto: 1908/2014 Origem: PRM-ALAGOINHAS/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Preparatório. Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo, inciso 

VII). Omissão na apresentação da prestação de contas de recursos federais repassados pelo FNDE a 
município, referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE. Fato ocorrido no 
ano  de  2004.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  artigo  109,  inciso  IV).  Extinção  da 
punibilidade.  Arquivamento  homologado  pela  5ª  CCR no  âmbito  de  suas  atribuições.  Arquivamento 
quanto à matéria criminal. 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.

340.Processo:1.15.001.000212/2012-41 Voto: 1907/2014 Origem: PRM-CAXIAS/MA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças  de  Informação.  Possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  artigo  168-A). 

Diligências.  Informação  da  Receita  Federal  no  sentido  de  que  os  créditos  tributários  estão  com 
exigibilidade suspensa, tendo em vista a adesão do município ao parcelamento especial previsto na Lei 
12.810/2013,  que  dispõe  sobre  o  parcelamento  de  débitos  junto  à  Fazenda  Nacional  relativos  às 
contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Em 
se tratando de município, a inclusão do crédito tributário em regime especial de parcelamento equipara-
se,  para  fins  de  extinção  da  punibilidade,  ao  pagamento,  pois  as  prestações  não  poderão  ser 
inadimplidas. De fato, a falta de pagamento da parcela na data de seu vencimento autoriza a retenção do 
respectivo valor, pela Receita Federal, dos recursos do Fundo de Participação do Município a que faz jus 
a municipalidade, para a quitação. 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.

341.Processo:1.35.000.000118/2014-71 Voto: 1867/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de saques 

indevidos de benefícios previdenciários previdenciários após o óbito dos titulares. Considerando que dos 
últimos saques já transcorreram mais de 12 (doze) anos, não há como deixar de reconhecer a extinção 
da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pelo máximo da 
pena prevista em abstrato (superior a 4 e não excede a 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.

342.Processo:1.23.002.000668/2011-48 Voto: 1899/2014 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei 4.898/65) atribuído a 

agente da Polícia Federal.  Custodiado alegou, no dia 27 de outubro de 2011, ter  sido agredido por 
agentes da Polícia Federal, quando de sua prisão em flagrante ocorrida no dia 23 anterior, durante o 
trajeto entre o município de Óbidos, local dos fatos, e Santarém, onde instalada a Delegacia. Exame de 
corpo de delito constatou apenas uma pequena lesão no braço do custodiado, que seria compatível com 
o combate corporal travado com policiais no momento da prisão. Ausência de elementos mínimos que 
amparem a alegação de que as agressões relatadas e constatadas foram desferidas pelos Policiais 
Federais responsáveis pela prisão. 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.

343.Processo:1.22.000.003378/2013-75 Voto: 1924/2014 Origem: PRM-VIÇOSA/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
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Ementa :Procedimento  Preparatório.  Suposto  crime  de  discriminação  racial  ocorrido  em  sala  de  bate  papo. 
Declarações vagas e genéricas  que  não caracterizam discriminação de cor,  raça,  etnia,  religião  ou 
procedência  nacional.  Inexistência  de  comportamento  típico,  ilícito  e  culpável  apto  a  deflagrar 
persecução criminal. 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.

344.Processo:1.13.000.001225/2013-01 Voto: 1919/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa : Peças  de  Informação.  Representação..Suposto  crime  de  responsabilidade  (DL  201/67,  artigo  1º) 

atribuído a ex-prefeita do Município de Boca do Acre/AM. Omissão na transmissão de dados ao Sistema 
de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS e consequente inscrição do município 
no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC. Atipicidade. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligência. Cumprimento das regras do Enunciado 46 desta 
Câmara Criminal. 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.

345.Processo:1.24.000.000901/2013-37 Voto: 10457/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Cópia da sentença exarada em reclamação trabalhista. Suposta situação irregular do 

reclamante. Contratação para realização de reparo e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos. 
Exercício  de  funções de  vigilante  sem uso  de armas de  fogo.  Atividade  de segurança  privada (Lei 
7.102/83). Mera infração administrativa. Atipicidade 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.

346.Processo:1.23.006.000190/2013-88 Voto: 10059/2014 Origem: PRRM/PARAGOMINAS-PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Empresa madeireira teria deixado de entregar 

ao IBAMA relatório anual das atividades relativo ao ano de 2012/2013. Mera infração administrativa, cuja 
sanção constitui tão somente a imposição de multa ao infrator (Decreto 6.514/2008, artigo 81: “Deixar de 
apresentar  relatórios  ou  informações  ambientais  nos  prazos  exigidos  pela  legislação  ou,  quando 
aplicável,  naquele  determinado  pela  autoridade  ambiental:  Multa  de  R$  1.000,00  (mil  reais)  a  R$ 
100.000,00  (cem  mil  reais)”.  Atipicidade. Arquivamento.  Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV). 
Precedente deste Colegiado (1.23.006.000122/2013-19) 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.

347.Processo:1.30.001.006840/2013-12 Voto: 2140/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Suposto crime de injúria (CP, artigo 140). A representante teria sido 

insultada  pelo  responsável  por  evento  realizado no Instituto  Italiano de  Cultura.  A agressão  não foi  
praticada por ou contra servidor público federal em serviço, não havendo falar em crime federal. Declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Crime cuja ação penal 
somente se procede mediante queixa (CP,  artigo 145).  ausência  de atribuição do Ministério  Público 
(Federal  ou  Estadual)  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Declínio de atribuições que se recebe como arquivamento. Necessidade de 
cumprimento urgente das regras do Enunciado 46 deste Colegiado. Iminência do prazo decadencial para 
propositura de queixa-crime. 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.

348.Processo:1.23.000.001069/2013-23 Voto: 1897/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Supostos delitos de ameaça e incitação ao crime (CP, artigos 147 e 

286). Particular teria publicado mensagens em rede social que incitam a violência, inclusive com ameaça 
de morte a comunistas,  militantes de esquerda,  entre outros.  Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Os mesmos 
fatos  também  foram  noticiados  ao  Ministério  Público  Estadual.  Desnecessidade  de  declínio  de 
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.
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349.Processo:1.04.004.000101/2010-26 Voto: 2157/2014 Origem: PRM-MARINGÁ/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Possível crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL 201/67, artigo 1º). Apuração de 

supostas irregularidades na aplicação de recursos  públicos referentes a  convênio celebrado entre  o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e município. Existência de Inquérito Civil Público que 
apura os mesmos fatos (1.25.006.000614/2010-97), em trâmite no 4º Ofício da PRM/Maringá, que tem 
atribuição em matéria criminal,  tutela do patrimônio público e probidade administrativa.  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.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
350. Processo :1.00.000.002271/2014-58 Voto: 2159/2014 Origem: PRM-NOVO HAMBURGO/RS

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Relatório de inspeções ordinárias 

realizadas nas Delegacias de Polícia Federal de Bagé/RS e Jaguarão/RS, para ciência. O Grupo de 
Controle  Externo  da  Atividade  Policial  –  GCEAP concluiu  que  todas  as  delegacias  inspecionadas 
apresentaram funcionamento adequado, não se verificando reparos significativos a serem feitos na 
condução dos trabalhos desenvolvidos nas respectivas unidades policiais. Expediente administrativo 
que cumpriu o seu objeto. Ciência do Colegiado. 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.

351. Processo :1.17.000.000306/2010-93 Voto: 1874/2014 Origem: PRM-COLATINA/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Controle  das  requisições  e 

instaurações de inquéritos policiais para atualização de pendências no Sistema Único do Ministério 
Público Federal. Diligências. Os ofícios requisitórios foram devidamente atendidos e deram origem a 
um inquérito policial cada, de modo que a falha estaria na alimentação do Sistema Único quando da 
primeira entrada dos autos na Procuradoria da República. Expediente administrativo que cumpriu o seu 
objeto. 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.

352. Processo :1.22.000.000374/2013-35 Voto: 2060/2014 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Apuração do não cumprimento da 

Portaria Interministerial 4226/2010, que estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de 
segurança pública, no que tange ao porte de instrumentos de menor potencial ofensivo. Diligências. O 
Departamento de Polícia Federal tem adotado as medidas da sua alçada para aquisição dos referidos 
instrumentos, e a efetiva aquisição depende de dotação orçamentária, providência esta que escapa ao 
controle  do  Ministério  Público  Federal.  Expediente  administrativo  que  cumpriu  o  seu  objeto. 
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.

353. Processo :1.17.000.001157/2013-22 Voto: 2129/2014 Origem: PRM-COLATINA/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Apuração de atraso na condução 

de Processos Administrativos Disciplinares. Diligências. Justificado o atraso no andamento da instrução 
preliminar em razão da existência de outros procedimentos disciplinares mais urgentes (envolvendo 
faltas funcionais graves, passíveis de demissão) e reduzido número de servidores. Não visualização de 
medidas corretivas ou de responsabilização a serem tomadas. 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.

354. Processo :1.26.000.002509/2013-58 Voto: 1877/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Controle Externo da Atividade Policial. Adoção das providências cabíveis em relação à 

comunicação de delitos envolvendo Policiais Ferroviários Federais. Recomendação do MPF à Gerência 
Regional  de Operações da Companhia  Brasileira  de Trens Urbanos – CBTU para que comunique 
delitos de competência federal praticados por ou contra Policiais Ferroviários Federais. Atendimento da 
finalidade que motivou a instauração do presente procedimento. Arquivamento.  Revisão (LC 75/93, 
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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.

355. Processo :1.29.011.000201/2013-37 Voto: 1916/2014 Origem: PRM-URUGUAIANA/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Controle Externo da Atividade Policial.  Supostas irregularidades no 

controle de frequência de servidora pública lotada em Delegacia de Polícia Federal. Inexistência de 
indícios de ilícito  penal aptos a justificarem a instauração de investigação no âmbito  do Ministério 
Público Federal. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Cumprimento das regras do 
Enunciado 46. 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.

NÃO CONHECIMENTO
356.Processo :0000072-21.2010.6.19.0059 Voto: 10222/2013 Origem: TRE/RJ

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :AÇÃO PENAL. ELEITORAL.  SUPOSTO CRIME DE “BOCA DE URNA” (LEI 9.504/97, ARTIGO 39, § 

5º).  DIVERGÊNCIA QUANTO  AOS  PRESSUPOSTOS  LEGAIS  PERMISSIVOS  DA SUSPENSÃO 
CONDICIONAL DO PROCESSO.  REVISÃO (CPP,  ARTIGO 28,  POR ANALOGIA).  CONDENAÇÃO 
PELO  JUÍZO  ELEITORAL  CONFIMADA  PELO  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL.  MATÉRIA 
PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA
1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral pela prática, em tese, do crime de “boca de urna” 
(Lei 9.504/97, artigo 39, § 5º). Não oferecimento do sursis processual
2. Regular processamento da ação penal e condenação do réu perante o juízo eleitoral
3. Recurso ao Tribunal Regional Eleitoral manejado pelo réu, requerendo a anulação da sentença ou 
sua  reforma  ou,  ainda,  a  aplicação  da  suspensão condicional  do  processo.  Parecer  do  Ministério 
Público Eleitoral pelo desprovimento do recurso, na mesma linha das alegações finais e contrarrazões 
recursais
4. Condenação mantida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Decisão que também entendeu presentes os 
requisitos para a concessão da suspensão condicional do processo, com remessa dos autos a esta 2ª 
CCR, nos termos do artigo 28 do CPP, aplicado por analogia.
5. O réu foi condenado pelo juízo eleitoral, e sua condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional 
Eleitoral,  de  modo  que  a  discussão  acerca  do  cabimento  da  suspensão  condicional  do  processo 
encontra-se preclusa.
6. Não cabe a esta Câmara Criminal conhecer do tema, haja vista que o próprio Tribunal Regional  
Eleitoral manteve a condenação do réu pelo crime previsto no artigo 39, § 5º, da Lei 9.504/97, quando 
poderia  ter  cassado a sentença recorrida e determinado a baixa dos autos ao juízo eleitoral  para 
aplicação da medida despenalizadora que entendeu cabível.
7. Não conhecimento da remessa.

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.

357. Processo :1.15.000.001972/2012-85 Voto: 2194/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo Cível. Representação. Supostas fraude em aposentadorias junto ao INSS, 

agiotagem, inclusive com retenção ilegal de cartões de benefício de aposentados ou pensionistas, e 
ilegalidades  em  curatela.  Assunto  que  se  relaciona  a  problema  de  natureza  pessoal  e  familiar. 
Arquivamento perante a 1ª CCR. Deliberação. Remessa, de ofício, à 2ª CCR, acolhendo sugestão da 
relatora. Promoção de arquivamento que não examinou os fatos sob a ótica do direito penal. Ausência 
de matéria a ser revista. Não conhecimento.

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.

358. Processo :1.34.016.000073/2013-11 Voto: 2012/2014 Origem: PRM-SOROCABA/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Digi-Denúncia anônima. Suposto anúncio impróprio publicado na página de abertura de 

sítio na internet. A questionada “chamada” ou “propaganda” é trocada a todo instante, ainda que seja 
evidentemente inoportuna e inconveniente. O conceito do que seja impróprio, por não ser objetivo, varia 
de pessoa para pessoa. Ausência de providências a serem tomadas pelo Ministério Público Federal. 
Arquivamento. Homologação pela 1ª CCR e remessa, de ofício, à 2ª CCR, acolhendo sugestão da 
relatora. Promoção de arquivamento que não examinou os fatos sob a ótica do direito penal. Ausência 
de matéria a ser revista. Não conhecimento

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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Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
359.Processo:5000919-10.2014.404.7001 Voto: 2439/2014 Origem: JF-LONDRINA/PR

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334). TRIBUTOS NÃO 

RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20, 
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28, CPP, C/C ART. 62, IV, LC 
75/93).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  ATIPICIDADE.  AUSÊNCIA DE  REITERAÇÃO  DA CONDUTA. 
INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de Representação Fiscal para Fins Penais por meio  
da qual se noticia possível prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do Código Penal.
2. Consta dos autos que as mercadorias de origem estrangeira, desacompanhadas da documentação 
comprobatória de sua regular importação, foram apreendidas no Centro de Tratamento de Cartas e 
Encomendas de Londrina/PR. Os tributos presumidamente iludidos totalizaram R$ 2.473,27 (dois mil, 
quatrocentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos).
3. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que os fatos 
investigados são atípicos, haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal.
4.  O  Juízo  da  Vara  Federal  Criminal  de  Londrina/PR,  por  sua  vez,  discordou  das  razões  do 
Representante do Parquet, afastando a tese de insignificância da conduta.
5. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$  
10.000,00 (dez mil reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02, alterado pela Lei nº 11.033/04.
6.  Incidência,  no  caso,  do  princípio  da insignificância.  Reconhecimento  da  atipicidade.  Ausência  de 
reiteração da conduta. Precedentes.
7. 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.

360.Processo:5003387-44.2014.4.04.7001 Voto: 2441/2014 Origem: JF - Londrina/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART. 334).  TRIBUTOS NÃO 

RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20, 
CAPUT, DA LEI Nº 10.522/2002. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28, CPP, C/C ART. 62, IV, LC 
75/93).  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE.  AUSÊNCIA DE  REITERAÇÃO  DE  CONDUTA.  ATIPICIDADE. 
INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de Representação Fiscal para Fins Penais por meio  
da qual se noticia possível prática do crime de descaminho, previsto no art. 334, caput, do Código Penal.
2. Consta dos autos que, em 31/10/2013, a Equipe de Repressão Aduaneira da Delegacia da Receita 
Federal  do Brasil  em Londrina/PR realizou operação no Posto Fiscal  em Sertaneja/PR e apreendeu 
mercadorias de procedência estrangeira avaliadas em R$ 8.357,05 (oito mil, trezentos e cinquenta e sete 
reais e cinco centavos), sem a comprovação de importação regular.
3. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender que as condutas 
investigadas são atípicas, haja vista a aplicação do princípio da insignificância penal, por interpretação do 
artigo 20 da Lei nº 10.522/2002, com a redação dada pela Lei nº 11.033/2004.
4.  O  Juízo  da  Vara  Federal  Criminal  de  Londrina/PR,  por  sua  vez,  discordou  das  razões  do 
Representante do Parquet, afastando a tese de insignificância da conduta.
5. Inexpressiva ofensa ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02, alterado pela Lei nº 11.033/04.
6.  Incidência,  no  caso,  do  princípio  da  insignificância.  Ausência  de  reiteração  de  conduta. 
Reconhecimento da atipicidade da conduta. Precedentes.
7. Insistência no pedido 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
361.Processo:1.33.006.000079/2013-45 Voto: 2438/2014 Origem: PRM-CAÇADOR/SC

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO.  SUPOSTO CRIME DE DESCAMINHO.  CP,  ART.  334.  TRIBUTOS NÃO 
RECOLHIDOS CALCULADOS EM VALOR INFERIOR AO PATAMAR PREVISTO NO ART. 20,  CAPUT, 
DA LEI Nº 10.522/02. MPF: ARQUIVAMENTO COM ESTEIO NO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. 
INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA BAGATELA.  PRECEDENTES.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de Representação Fiscal para Fins Penais que 
noticia a prática do crime de descaminho previsto no art. 334 do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender atípica a conduta 
do agente em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, haja vista a inexpressiva ofensa 
ao bem jurídico tutelado, considerando como parâmetro, para tal fim, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previsto no art. 20, caput, da Lei nº 10.522/02. Ressaltou, ainda, que “há apenas uma ação penal 
contra  a  representada,  pelo  cometimento  do  delito  de  descaminho,  insuficiente  para  caracterizar  a 
habitualidade na conduta criminosa”.
3. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de 
descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)”. 
No caso, contudo, não se afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito da mesma 
natureza (Ação Penal em curso perante a Justiça Federal da 4ª Região).
4. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de 
significação  penal.  A  recalcitrância  no  cometimento  de  delitos  faz  surgir  o  desvalor  da  ação, 
demonstrando que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede que 
o fato  se  apresente como insignificante  perante  o  Direito.  Adotar  posicionamento  contrário  significa 
estimular  a  prática  de  pequenos  delitos  e  lançar  por  terra  a  própria  higidez  do  sistema  penal.  
Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, DJe: 10/12/2012; STJ, HC nº 258.953/MG, DJe: 02/04/2013).
5. Não homologação do arquivamento. 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.

362.Processo:1.29.000.001919/2013-70 Voto: 2445/2014 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEL CRIME DE DESCAMINHO. CP, ART. 334. 

IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIAS. TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS CALCULADOS EM 
VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/02.  MPF: 
ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  POSTULADO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  INC.  IV).  NOTÍCIA DE  REITERAÇÃO  DA CONDUTA. 
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STF, 
DO  STJ  E  DESTA  2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA  PROSSEGUIR  NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para 
Fins Penais que noticia a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Consta dos autos que a Equipe  
de Repressão Aduaneira  apreendeu sob a posse do investigado mercadorias de origem estrangeira 
desacompanhadas de documentação comprobatória de sua regular importação.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base no princípio da 
insignificância.
3. Nos termos do Enunciado nº 49 desta 2ª CCR, “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 
10.522/2002 (R$ 10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de 
descaminho, desde que ausente reiteração da conduta. (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013)”. 
Contudo, no presente caso, não se afigura possível a sua incidência devido à prática reiterada de delito  
da  mesma  natureza  (Processos  Administrativos  nºs  10521.000331/2011-85,  10521.720369/2012-59, 
11060.723606/2012-71, 11070.720385/2013-41, 11007.722146/2013-99, entre outros).
4. A prática reiterada da mesma conduta delitiva impede que o fato seja considerado como destituído de 
significação penal. A recalcitrância no cometimento de delitos faz surgir o desvalor da ação, demonstra 
que o agente não se intimida com a atuação penal do Estado e, desse modo, impede que o fato se 
apresente como insignificante perante o Direito. Precedentes (STF, HC nº 112.597/PR, 2ª Turma, Rel. 
Ministra Cármen Lúcia, DJe: 10/12/2012; STJ, HC nº 258.953/MG, 5ª Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio 
Bellizze, DJe: 02/04/2013).
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
363.Processo:1.24.001.000295/2013-40 Voto: 2420/2014 Origem: PRR 5ª REGIÃO
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Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis  irregularidades  em  licitação 

realizada  pela  Prefeitura  do  Município  de  Pocinhos/PB,  com  vistas  à  execução  das  obras  de 
pavimentação em paralelepípedos da rua  principal  e  urbanização do  canteiro  central  do Distrito  de 
Nazaré. 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. Caso em que não 
houve utilização de verbas federais para o pagamento da referida despesa. Eventual lesão ao erário 
municipal. Ausência de 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.

364.Processo:1.23.000.001937/2013-75 Voto: 2432/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática do crime de racismo. Lei nº 7.716/89, art. 20. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Caso que envolve ilícito supostamente perpetrado por 
aluna da turma de Doutorado em Antropologia do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal 
do Pará. Eventual delito foi executado no âmbito da sala de aula, de forma verbal e presencial, contra  
outra aluna da referida turma de Doutorado. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades ou mesmo internacionalidade da conduta. Ausência 
de 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.

365.Processo:1.24.001.000161/2013-29 Voto: 2428/2014 Origem: PRM-CAMPINA GRANDE/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pelo Banco do Brasil, comunicando a 

prática do crime de peculato por parte de ex-caixa executiva da agência da instituição no município de 
Campina Grande/PB. CP, art. 312 c/c art. 327, § 1º.  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.  Lesão  ao  patrimônio  de  sociedade  de  economia  mista.  Ausência  de 
atribuição do Parquet 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.

366.Processo:1.22.000.000553/2014-53 Voto: 2400/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do IBAMA dando conta da apreensão, na residência do 

investigado,  em  Contagem/MG,  de  duas  espécimes  da  fauna  silvestre  brasileira  –  um  papagaio 
verdadeiro (Amazona aestiva) e uma maitaca verde (Pionus maximiliani), sem a devida autorização do 
órgão ambiental. Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Animais silvestres que ainda não 
constam  da  Lista  Nacional  das  Espécies  da  Fauna  Brasileira  Ameaçadas  de  Extinção  (Instrução 
Normativa nº 003/2003 do Ministério do Meio Ambiente). Incidência do Enunciado nº 44 desta 2ª CCR (“A 
persecução penal do crime previsto no artigo 29 da Lei nº 9.605/98 é da atribuição do Ministério Público 
Federal apenas quando o espécime da fauna silvestre estiver ameaçado de extinção ou quando oriundo 
de área pertencente ou protegida pela União”).  Ausência de atribuição do  Parquet Federal  para dar 
continuidade à 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.

367.Processo:00050/2013 Voto: 2403/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito  Policial  instaurado para apurar  crime ambiental  praticado, em tese,  por proprietário de fazenda 

situada  em Canarana/MT,  consistente  em impedir  a  regeneração  natural  de  95  ha  de  floresta  em área 
embargada. Lei nº 9.605/98, arts. 48 e 68. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 - 2ª CCR). Fato ocorrido em 
área particular. Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas  
entidades.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público  
Federal para 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.

368.Processo:1.29.014.000071/2013-11 Voto: 2404/2014 Origem: PRM-LAJEADO/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de expediente do IBAMA no Rio Grande do Sul, 
relatando possível prática de crime ambiental. Empresa que não apresentou relatório de pneumáticos no 
Cadastro  Técnico  Federal  relativo  à  importação  de  pneus  no  período  de janeiro  a  dezembro/2012. 
Possível  ocorrência  do  lançamento  de  resíduos  sólidos  (pneus  inservíveis)  em  desacordo  com  a 
legislação pertinente. Lei nº 9.605/98, art. 54, § 2º, V. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). 
Ausência de indícios de prejuízo a bem, serviço ou interesse direto e específico da União ou de suas 
entidades.  Irregularidades restritas ao preenchimento de cadastro técnico,  não havendo referência à 
fiscalização do processo de destinação dos pneus.  Carência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Parquet Federal para a 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.

369.Processo:1.30.001.005595/2013-18 Voto: 2409/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia online anônima, dando conta de que, em uma sala de 

bate papo de determinado site, haveria pessoa fornecendo o número de contato da noticiante para fins 
de  prostituição.  Possível  crime  de  difamação  ou  injúria.  CP,  arts.  139  e  140.  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. Crime de ação penal privada. Ausência de 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.

370.Processo:1.25.002.000233/2014-71 Voto: 2410/2014 Origem: PRM-CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação para apurar possível crime eleitoral previsto no art. 347 

da Lei nº 4.737/65 atribuído a diretores de empresa multinacional de serviços online de busca, que teriam 
descumprido ordem de Juiz  Eleitoral  consistente  na retirada de vídeos da internet,  cujo  conteúdo trazia  
expressões ofensivas à honra de então candidato a prefeito do município de Cascavel/PR, a fim de garantir o 
equilíbrio  e  a  lisura  do  pleito.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  Entendimento  de  que, 
ocorrendo crime eleitoral, a competência para o processo e julgamento é da Justiça Eleitoral e, portanto, a 
atribuição para a persecução penal é do Ministério Público Eleitoral. Homologação do declínio em favor do  
Ministério Público Eleitoral, remetendo-se os autos ao Procurador Regional Eleitoral no Paraná.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

371.Processo:1.00.000.000533/2014-40 Voto: 2411/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir  de expediente da PR/PE que encaminhou cópia dos 

autos  da  NF nº  1.26.000.003039/2013-40.  Possíveis  irregularidades  praticadas  no  âmbito  Conselho 
Regional de Corretores de Pernambuco – CRECI/PE. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Suposta emissão de atestado médico falso por parte de esposa de diretor e conselheiro do referido 
conselho  profissional.  CP,  art.  302.  Inexistência  de  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou 
interesses da União ou de suas entidades. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do 
Parquet 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.

372.Processo:1.34.004.000024/2014-07 Voto: 2416/2014 Origem: PRM-CAMPINAS/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato, contra a propriedade intelectual e contra as relações de 

consumo. CP, arts. 171 e 184; Lei nº 8.137/90, art. 7º, inc. VII. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª 
CCR).  Compra de um tênis por meio da internet e recebimento “de um produto pirata, réplica” de um 
artigo fabricado por marca esportiva mundialmente conhecida. Inexistência de prejuízo a bem, serviços 
ou interesse direito e específico da União ou de suas entidades. Hipótese em que constatado apenas 
prejuízo a particular/consumidor. Ausência de elementos de informação aptos a 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.

373.Processo:1.34.004.000136/2014-50 Voto: 2418/2014 Origem: PRM-CAMPINAS/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível tentativa do crime de estelionato. Relato encaminhado à Sala  
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de Atendimento ao Cidadão do MPF, dando conta do recebimento de ligações telefônicas, afirmando que a 
noticiante fazia jus a valores devidos a seu marido quando em vida. CP, art. 171 c/c art. 14, inc. II. 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 interesses de particular. 
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.

374.Processo:1.18.000.000199/2014-90 Voto: 2421/2014 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular, na qual relata ter sido  

vítima de possível tentativa de estelionato por meio da internet, pois teria recebido notificação de uma 
empresa exigindo o pagamento de supostas custas processuais, com a finalidade de que efetuada a 
liberação de valores em seu favor. CP, art. 171 c/c art. 14, inc. II. 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  interesse  de  particular.  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.

375.Processo:1.30.001.000056/2014-73 Voto: 2429/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação particular, noticiando possível crime de racismo praticado 

por menor de idade pela internet. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). não é atribuição do Ministério Público 
Federal a persecução penal de ato infracional cometido por menor inimputável (Enunciado nº 42 desta 2ª  
CCR). 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.

376.Processo:1.23.006.000002/2014-01 Voto: 2424/2014 Origem: PRM-PARAGOMINAS/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de falsidade ideológica e contra a administração 

ambiental (CP, art. 299; Lei nº 9.605/98, art. 69). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Notícia 
de inserção de informações falsas no 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 pertencente ou protegida por ente federal. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventual 
prejuízo à gestão ambiental a cargo de 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.

377.Processo:1.36.001.000013/2014-74 Voto: 2426/2014 Origem: PRM-ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia encaminhada pela Sala de Atendimento ao Cidadão do 

MPF, dando conta da possível prática dos crimes de formação de quadrilha e de inserção de dados 
falsos  em  sistema  de  informações,  atribuídos  a  servidores  da  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  de 
Tocantins. CP, arts. 288 e 313-A. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Relato de pagamento 
de plantões extras na jornada de enfermeiros participantes de esquema criminoso de desvio de verbas 
pertencentes ao Hospital Regional de Araguaína/TO. Eventual lesão ao erário estadual. Inexistência de 
elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades.  Ausência  de  atribuição  do  Parquet 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.

378.Processo:1.33.001.000113/2014-11 Voto: 2431/2014 Origem: PRM-BLUMENAU/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia formulada por morador de condomínio localizado no 

município de Blumenau/SC, construído no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, na qual relata a 
existência de intenso tráfico  de drogas na localidade.  Lei  nº  11.343/06,  art.  33.  Revisão de declínio 

85



(Enunciado  n°  32  –  2a CCR).  Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,  serviços  ou 
interesse  da  União  ou  de  suas  entidades.  Ausência  de  qualquer  indício  de  transnacionalidade  da 
conduta. Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Parquet Federal para 
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

379.Processo:1.30.002.000002/2014-06 Voto: 2379/2014 Origem: PRM – CAMPOS/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Exercício de atividade de transporte de 

carga potencialmente poluidora (produto ou substância  perigosa)  sem autorização do  órgão competente. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Irrelevância de o fato ter sido verificado durante fiscalização  
do IBAMA. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas empresas públicas ou  
autarquias.  Ausência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do  Parquet 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.

380.Processo:1.25.011.000020/2014-31 Voto: 2383/2014 Origem: PRM - PARANAVAÍ/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação narrando conflito entre vizinhos no município de Alto 

Paraná/PR. 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 contenda entre  
particulares. 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.

381.Processo:1.33.007.000008/2014-13 Voto: 2385/2014 Origem: PRM – TUBARÃO/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima dando conta de possíveis crimes eleitorais que 

estariam sendo cometidos  por  vereador –  e  servidor  público do INSS – do Município  de Braço do 
Norte/SC, noticiando que o denunciado estaria coagindo eleitores a votar em determinado candidato nas 
eleições  públicas  municipais,  sob  a  ameaça  de  interferência  indevida  na  análise  de  benefícios 
previdenciários.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ªCCR).  Ocorrendo  crime  eleitoral,  a 
competência  para julgamento  é  da  Justiça  Eleitoral  e,  via  de  consequência,  a  competência  para  a 
persecução penal é do Ministério Público Eleitoral. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Eleitoral, com remessa dos autos ao Procurador Regional Eleitoral.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

382.Processo:1.25.003.004178/2013-06 Voto: 2386/2014 Origem: PRM – FOZ DO IGUAÇU/PR 
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais com o escopo de apurar o 

cometimento do crime de contrabando/descaminho (CP, artigo 334), praticado por menor de idade. Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Ato infracional. Competência do Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude. 
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.

383.Processo:1.25.003.005470/2012-57 Voto: 2415/2014 Origem: PRM – FOZ DO IGUAÇU/PR 
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais com o escopo de apurar o 

cometimento do crime de contrabando/descaminho (CP, artigo 334), praticado por menor de idade. Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Ato infracional. Competência do Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude. 
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.

384.Processo:1.31.000.001509/2013-71 Voto: 2417/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime  formulada  por  cidadão  autointitulado  Presidente  da 

Cooperativa  dos  Garimpeiros,  Mineração  e Agroflorestal,  noticiando suposta  falsificação  de  notas  fiscais 
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relativa a venda/compra de ouro. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 – 2ª CCR). Episódio envolvendo a  
disputa da presidência da Cooperativa referida. Embate judicializado no âmbito estadual, já tendo ocasionado 
a  instauração  de  inquéritos  policiais  pelo  Departamento  de  Polícia  Federal  em Rondônia  (IPL 0417-4-
SR/DPF/RO e IPL 590/2012-SR/DPF/RO). A falsidade das notas fiscais decorre da suposta falta de atribuição 
para emissão do documento fiscal, por teoricamente não ocupar a presidência da Cooperativa. 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 Parquet Federal para prosseguir na persecução. 
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.

385.Processo:1.15.000.000153/2014-82 Voto: 2419/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática de crime de fraude em licitação realizada pela 

Prefeitura do município de Maracanaú/CE, com vistas à execução de serviços de ampliação do hospital  
do município. 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. Caso em que 
não houve utilização de verbas federais para o pagamento da referida despesa. Eventual lesão ao erário 
municipal. Ausência de 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.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
386.Processo:1.34.007.000027/2014-11 Voto: 2368/2014 Origem: PRM – MARÍLIA/SP

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  avaliar  a  conveniência  e  razoabilidade  da 

instauração de inquérito policial com o escopo de apurar possíveis crimes de contrabando de cigarros 
(CP, art. 334) e de tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06), tendo em vista a apreensão de 20 (vinte)  
maços de cigarro estrangeiro sem a comprovação da irregular importação, bem como uma balança de  
precisão, uma colher de medidas, uma tesoura e 30 (trinta) unidades de “saquinhos tipo para sacolé”.  
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR).  (1) 
Quanto ao possível  crime de contrabando de cigarros,  é firme o entendimento desta 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão de que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país exige maior 
rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, por essa razão, o  
rígido controle em sua comercialização no território nacional. Caso em que foram apreendidos apenas 20 
(vinte) maços de cigarros de origem estrangeira,  o que, excepcionalmente,  impõe reconhecer como 
insignificante a conduta investigada. Inexistência de reiteração delitiva.  Homologação do arquivamento. 
(2) Em relação à suposta prática de crime previsto na Lei nº 11343/06, não há nos autos menção à  
transnacionalidade do delito, pelo que não se justifica a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução  penal.  Inexistência,  ademais,  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,  serviços  ou 
interesse da União ou de suas entidades. 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.

387.Processo:1.30.001.007169/2013-19 Voto: 2370/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular, que noticiou a possível 

prática dos crimes de peculato (CP, art. 312), difamação (CP, art. 139) e injúria (CP, art. 140). Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR).  (1) Quanto ao 
possível crime de peculato, a representação é vaga e genérica, não apontando qualquer indício concreto 
da efetiva ocorrência do crime em questão. Ausência de suporte probatório mínimo apto a ensejar a 
continuação de persecução penal. Homologação de arquivamento. (2)  No que toca à eventual prática 
dos crimes de difamação e injúria, nota-se a 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.  Crime de ação penal  privada.  Ausência  de atribuição do  Ministério  Público 
Federal para dar prosseguimento à 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.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
388.Processo:1.00.000.018036/2013-17 Voto: 2365/2014 Origem: PRM – ANÁPOLIS/GO

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho 
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Escravo do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia de relatório de fiscalização realizada 
em fazenda localizada no município de Mundo Novo/GO. 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.  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.

389.Processo:1.33.007.000216/2013-31 Voto: 2362/2014 Origem: PRM – TUBARÃO/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação anônima, noticiando possível 

crime de sonegação tributária por parte de gestores de empresa no segmento de serviços hospitalares.  
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Crédito  tributário  ainda  não  constituído 
definitivamente  na  esfera  administrativa,  tendo  em vista  que  o  processo  administrativo  encontra-se 
aguardando julgamento de recurso na Delegacia da Receita Federal de Julgamento – Ribeirão Preto/SP. 
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.

390.Processo:1.00.000.002270/2014-11 Voto: 2352/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado em razão de pedido de assistência jurídica internacional, oriundo 

da República Federal da Alemanha, no qual é requerido o cumprimento de certas diligências. Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Todas as diligências solicitadas foram devidamente prestadas. 
Os autos originais foram remetidos ao Coordenador da Assessoria de Cooperação Jurídica Internacional  
–  ASCJI  para adoção das  medidas  cabíveis.  Esgotada a atuação do Ministério  Público  Federal  no 
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.

391.Processo:1.14.010.000104/2013-87 Voto: 2355/2014 Origem: PRM – EUNÁPOLIS/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  tributário,  pelo  não 

recolhimento de contribuições ao FGTS e ao INSS. CP, arts. 168-A e 337-A e Lei nº 8.137/90, art. 1º. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os débitos referentes ao FGTS foram quitados. 
As  certidões  juntadas  demonstram  a  regularidade  das  contribuições  previdenciárias.  Não  houve  a 
instauração  de  procedimento  fiscal  para  lançamento  de  qualquer  crédito  tributário  em  desfavor  da 
investigada. Ausência 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.

392.Processo:1.28.000.000065/2014-22 Voto: 2280/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofício do IBAMA, comunicando possível ocorrência de 

infração ambiental em virtude da empresa autuada não ter efetuado sua inscrição no Cadastro Técnico 
Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no auto de infração  
não  tipificada  no  rol  dos  crimes  contra  o  meio  ambiente  previstos  na  Lei  nº  9.605/98.  Infração  de 
natureza  administrativa  (Lei  nº  6.938/81,  art.  17,  inc.  II,  na  redação  dada  pela  Lei  nº  7.804/89).  
Inexistência  de  elementos  no  sentido  de  que  a obrigação  omitida  caracterizaria  relevante  interesse 
ambiental, nos termos do art.  68 da Lei nº 9.605/98. 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.

393.Processo:1.33.001.000080/2014-09 Voto: 2282/2014 Origem: PRM-BLUMENAU/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de ofício do IBAMA, comunicando possível ocorrência de 

infração  ambiental  em  virtude  da  empresa  autuada  não  ter  regularizado  informações  relativas  ao 
Cadastro Técnico Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta descrita no 
auto de infração não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei nº 9.605/98. 
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Infração de natureza administrativa (Lei nº 6.938/81, art. 17, inc. II, na redação dada pela Lei nº 7.804/89; 
Decreto  nº  6.514/08,  art.  80).  Inexistência  de  elementos  no  sentido  de  que  a  obrigação  omitida 
caracterizaria relevante interesse ambiental, nos termos do art. 68 da Lei nº 9.605/98. 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.

394.Processo:1.22.000.003755/2009-90 Voto: 2283/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível prática dos crimes de apropriação indébita previdenciária 

e de sonegação previdenciária. CP, arts. 168-A e 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc.  IV).  Fato  objeto  de  apuração  nos  autos  do  IPL  nº  0016/2010-4-SR/DPF/MG.  Duplicidade  de 
investigações. 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

395.Processo:1.34.015.000075/2014-00 Voto: 2284/2014 Origem: PRM-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, noticiando possível prática 

do crime de contrabando de cigarros. CP, art. 334. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. 
IV). Fato objeto de apuração nos autos do IPL nº 0441/2013 (Autos nº 0008297-42.2013.403.6136), em 
trâmite perante o Juízo da 1ª  Vara Federal  de Catanduva/SP. Duplicidade de apurações.  Incidência 
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. Oswaldo José Barbosa Silva.

396.Processo:1.20.005.000055/2013-54 Voto: 2295/2014 Origem: PRM-RONDONÓPOLIS/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, noticiando possível prática  

do crime de descaminho. Apreensão pela Polícia Rodoviária Federal de diversos produtos estrangeiros, 
sem documentação comprobatória de entrada legal no país ou desembaraço fiscal. CP, art. 334. Revisão 
de  arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fato objeto  de apuração nos autos de ação penal 
deflagrada  perante  o  Juízo  Federal  da  Vara  Única  da  Subseção  Judiciária  de  Rondonópolis/MT. 
Duplicidade de apurações. Incidência 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

397.Processo:1.13.000.000452/2010-68 Voto: 2309/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir  de termo de declarações no qual se noticia a invasão de 

fazenda por duas pessoas que supostamente teriam se identificado como agentes do IBAMA. Registro 
de  ofensas  verbais,  obstrução  dos  trabalhos  da  propriedade  e  morte  de  um  cavalo,  atingido  com 
perfurações de bala no pescoço. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos objeto de 
apuração  do  IPL  nº  0329/2010-4-SR/DPF/AM.  Ação  penal  em  curso.  Duplicidade  de  apurações. 
Incidência 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

398.Processo:1.04.004.000052/2012-93 Voto: 2313/2014 Origem: PRR-4ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação.  Expediente  instaurado  para  apurar  possíveis  irregularidades na  aplicação  de 

recursos federais pelo município de Caçador/SC, objeto de acompanhamento da Controladoria-Geral da 
União – CGU, a partir de Relatórios de Fiscalização por Sorteio e de Relatórios de Demandas Especiais 
do período de 2009 a 2011.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos objeto de 
apuração do IPL nº 01599/2010, deflagrado pela Delegacia de Polícia Federal de Lages/SC. Duplicidade 
de investigações. 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

399.Processo:1.17.000.000118/2014-99 Voto: 2314/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar a responsabilidade de ex-administradores de operadora de saúde 

(massa falida)  que não possuía registro  da ANS para atuar  no segmento de planos de assistência 
médica.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação que os responsáveis pela  
operadora foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 16 da Lei nº 7.492/86. Ação penal 
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versando sobre os mesmos fatos.  Apelações da defesa desprovidas.  Processo criminal  em fase de 
execução. Princípio do ne bis in idem. Duplicidade de investigações. 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.

400.Processo:1.35.000.000357/2014-21 Voto: 2316/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  irregularidade  no  recebimento  do  seguro  defeso.  

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato objeto de apuração nos autos do IPL nº  
487/2012-SR/DPF/SE.  Duplicidade  de  investigações.  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. Oswaldo José Barbosa Silva.

401.Processo:1.25.002.000212/2014-56 Voto: 2318/2014 Origem: PRM-CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar eventual prática do delito de calúnia no depoimento prestado por 

Coordenador  Executivo  de  ONG,  em  videoconferência  realizada  entre  a  Penitenciária  Federal  em 
Catanduvas/PR  e  a  Defensoria  Pública  da  União  no  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  concernente  a 
Procedimento  Disciplinar  instaurado  em  desfavor  de  dois  reclusos.  CP,  art.  138.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa dos fatos sob a ótica do depoente. Investigado que, em 
todo seu depoimento, limitou-se a relatar o que sabia, tão somente, com animus narrandi. Ausência do 
elemento subjetivo na conduta da testemunha. 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.

402.Processo:1.28.200.000175/2012-76 Voto: 2320/2014 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito  Civil  Público  instaurado  para  apurar  notícia  de  possíveis  irregularidades  na  execução  do 

contrato de repasse, firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Jardim de Piranhas/RN, 
que teve por objeto drenagem superficial com pavimentação. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Informação encaminhada pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das 
Cidades no sentido de que não houve prejuízos na execução do ajuste.  Vistoria realizada no local,  
atestando como satisfatória a qualidade da obra. Ausência de indícios de prática de infração penal. Falta 
de justa causa para a ação 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.

403.Processo:1.04.004.000291/2009-48 Voto: 2322/2014 Origem: PRR-4ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar convênio firmado entre a Fundação Nacional de 

Saúde  e  o  município  de  Francisco  Alves/PR,  cujo  objeto  é  a  concessão  de  apoio  financeiro  para  o  
desenvolvimento de ações de melhoria do sistema de abastecimento de água. Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Procuradoria Federal Especializada do órgão concedente no sentido  
de que o ajuste encontrava-se vigente.  Juntada das notas fiscais  de prestação de serviços  referentes à  
parcela executada. Ausência de indícios de apropriação, desvio ou utilização em proveito próprio ou alheio de 
recursos públicos federais. 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.

404.Processo:1.04.004.000025/2009-15 Voto:2323/2014 Origem: PRR-4ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio instaurado para verificação da aplicação de recursos 

federais  oriundos  de  ajuste  firmado  entre  o  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação 
FNDE/MEC e o município de Júlio de Castilhos/RS, que teve por objeto a construção de escola de 
educação infantil. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 
Execução da obra comprovada. Conclusão do convênio de acordo com o plano de trabalho. Interesse 
público alcançado. Prestação de contas on line. Ausência de indícios de malversação de verbas federais  
ou mesmo de sua aplicação irregular. Ausência 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.

405.Processo:0094/2012 Voto:2325 /2014 Origem: PRM-LUZIÂNIA-FORMOSA/GO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de corrupção ativa de testemunha. Expediente 
encaminhado pelo Juízo da Vara do Trabalho de Posse/GO, noticiando que testemunha de autor de 
reclamatória teria oferecido vantagem indevida a testemunhas para fraudar provas perante a Justiça do 
Trabalho Itinerante de Campos Belos/GO. CP, art. 343. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,  
IV).  Denúncia  formulada por  pessoa que,  ao ser  inquirida pela  autoridade policial,  não confirmou a 
prática ilícita, bem como afirmou não ter recebido qualquer vantagem para atuar como testemunha. Fato 
que configura apenas um boato (“ouvi  dizer”;  “disse que não me disse”)  comum aos processos  de 
natureza trabalhista. 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.

406.Processo:1.22.000.003483/2013-12 Voto: 2328/2014 Origem: PRM-VIÇOSA/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal em 

decorrência do transporte de carga com excesso de peso em rodovia federal. Suposto crime de dano 
contra patrimônio público. CP, art. 163, parágrafo único, inc. III. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, 
art. 62, inc. IV). Dolo específico de gerar danos à pista de rolamento não evidenciado. Inexistência de 
comprovação de dano à pavimentação. Infração administrativa. Precedentes da 2ª CCR (Procedimentos 
MPF nº 1.22.007.000074/2012-13 e 1.22.007.000075/2012-50 e). 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.

407.Processo:1.33.004.000007/2014-07 Voto: 2331/2014 Origem: PRM-JOAÇABA/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar crime de desobediência por parte de representantes de empresa 

que deixou de atender notificação do IBAMA acerca da regularização do Cadastro Técnico Federal. CP, 
art. 330. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Entendimento consolidado no sentido de 
que não configura crime de desobediência a conduta de agente que deixa de atender uma ordem oficial,  
quando se sujeita, com isso, à penalidade civil cominada para compelir o recalcitrante ao cumprimento 
do preceito. Precedente do STF (HC nº 88.572/RS, 2ª Turma, Min. Cezar Peluso, DJ: 08/09/2006) e da 
2ª  CCR  (Procedimento  nº  1.26.001.000028/2013-06,  Rel.  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  579ª 
Sessão, 20/05/2013). 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.

408.Processo:1.27.000.002035/2013-15 Voto: 2339/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  comunicando  a  ocorrência  de  irregularidades  nas 

eleições realizadas em 11/2013 pelo Conselho Regional de Farmácia/PI. Supostas fraudes em votos postados 
pelos  Correios  e  informação  incorreta  quanto  ao  horário  de  encerramento  da  votação.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Esclarecimentos prestados pela referida entidade. Envio de toda a 
documentação referente ao processo eleitoral, bem como a decisão do Conselho Federal de Farmácia – CFF 
acerca  de  recurso  eleitoral  interposto.  Insurgência  desprovida.  Irregularidades  não  demonstradas  pelo 
representante.  Pleito  realizado  com  observância  da  Resolução  nº  569/2012  do  CFF.  Impugnação  não 
formulada perante as mesas receptoras. Ocorrência da preclusão. 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.

409.Processo:1.15.000.000617/2014-51 Voto: 2343/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  contra  o  INSS.  Realização  de  saques  indevidos  de 

benefício previdenciário após o óbito da titular. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, inc. IV). Apuração de possível pagamento indevido de 2 (duas) parcelas do benefício após a 
morte da segurada, relativas aos meses de maio e junho/2005, no valor de R$ 602,28. 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. Ausência do elemento subjetivo. Falta de 
justa causa para 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

410.Processo:1.25.001.000534/2013-24 Voto: 2345/2014 Origem: PRM-CAMPO MOURÃO/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário.  

Suposta  concessão ilícita  de  benefício  a  quem nunca  trabalhou  como “bóia  fria”  e  ainda  ofereceu 
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vantagem indevida a testemunhas para que atestassem tal condição perante o INSS. CP, art. 171, § 3º. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Informação da autarquia federal no sentido de não  
haver qualquer benefício em nome da investigada. Contato realizado com a noticiante. Imprecisão nos 
dados fornecidos. 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.

411. Processo:1.20.002.000067/2013-17 Voto: 2347/2014 Origem: PRM-SINOP/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar o efetivo cumprimento de pena restritiva de 

direitos  por  parte  de  reeducando  sentenciado  pela  Justiça  Federal  de  Mato  Grosso.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Vistoria in loco na Fundação Livre para Viver, situada no 
município  de  Sinop/MT,  onde  determinada  a  prestação  de  serviços  comunitários  (1460  horas).  
Comprovação do integral cumprimento da pena alternativa. Reconhecimento da extinção da punibilidade. 
Exaurimento 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

412.Processo:1.34.006.000058/2014-73 Voto: 2356/2014 Origem: PRM-GUARULHOS/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação em que se comunica o recebimento constante de e-

mails do Ministério Público Federal para comparecimento ao órgão. Revisão de arquivamento (LC n° 
75/93, art. 62, inc. IV). Narrativa que não aponta indícios de autoria e de materialidade delitivas. Situação 
envolvendo o envio de e-mails falsos utilizando o nome da instituição já alertada há muito à população,  
por intermédio do site do MPF. 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.

413.Processo:1.36.000.001090/2012-90 Voto: 2376/2014 Origem: PR/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possíveis  fraudes  na  apresentação  de 

documentos para obtenção de financiamento de veículos comercializados por empresa localizada no 
município  de  Arraias/TO.  Eventuais  crimes  contra  o  sistema  financeiro  nacional.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de investigações preliminares pela Polícia Federal a 
fim de se aferir a procedência de denúncia online. Investigado que, possivelmente, restou denunciado 
por divergências políticas,  pois foi candidato a vereador.  Prática ilícita não evidenciada. 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.

414.Processo:1.23.000.002230/2013-86 Voto: 2387/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar eventual prática do crime de pedofilia consistente na divulgação de  

conteúdo pornográfico infanto-juvenil na internet. Lei nº 8.069/90, art. 241-A. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Juntada aos autos de relatório técnico elaborado pela Coordenadoria de Informática da 
PR/PA dando conta de que não foi possível acessar os links para vídeos pornográficos disponibilizados no 
domínio  eletrônico  investigado.  Página  virtual  desativada,  não  havendo  comprovação  da  existência  do 
material  de  conteúdo  pornográfico  envolvendo  crianças  ou  adolescentes.  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.

415.Processo:1.22.000.000327/2014-72 Voto: 2388/2014 Origem: PRM-VIÇOSA/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques  

indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, inc. IV). Fato verificado no mês de fevereiro/2002. 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 do ilícito penal (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.

416.Processo:1.15.000.000625/2014-05 Voto: 2389/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques  
indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, inc. IV). Fato verificado no período de abril a junho/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 do ilícito penal  
(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.

417.Processo:1.15.000.000630/2014-18 Voto: 2390/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques  

indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, inc. IV). Fato verificado no período de fevereiro a abril/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 (doze) anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade do ilícito penal  
(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.

418.Processo:1.19.002.000149/2013-74 Voto: 2391/2014 Origem: PRM-CAXIAS/MA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de cópia de procedimento administrativo disciplinar encaminhado pela 

Corregedoria Regional do INSS em Recife/PE para apurar falhas funcionais supostamente praticadas 
por  servidores da autarquia  na agência  de Caxias/MA,  entre  os anos de 1996 e 1998.  Revisão de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). Investigação que não confirmou terem os servidores utilizado 
o cargo para lograr proveito próprio ou de terceiros. Materialidade delitiva não evidenciada. Infrações de 
natureza disciplinar. Fatos ocorridos há mais de 16 (dezesseis) anos. Inexistência de diligências capazes 
de 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.

419.Processo:1.35.000.001014/2012-11 Voto: 2392/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  sonegação  e/ou 

apropriação indébita previdenciária. CP, arts. 168-A e 337. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62, IV). Informação da Delegacia da Receita Federal em Aracaju/SE de que se trata de baixíssimo valor  
esperado de lançamento. Ausência de relevância fiscal, não havendo 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

420.Processo:1.15.000.000302/2013-22 Voto: 2393/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar crime de apropriação indébita previdenciária 

e/ou sonegação previdenciária por parte do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado 
do Ceará. CP, arts. 168-A e 337. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da 
Procuradoria da Fazenda Nacional no Ceará no sentido de que o débito inscrito na dívida ativa encontra-
se quitado. Extinção da punibilidade (Lei nº 12.382/11, art. 83, § 4º. 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.

421.Processo:1.34.030.000039/2014-40 Voto: 2394/2014 Origem: PRM-JALES/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de expediente da Receita Federal do Brasil, encaminhando DIRPF's e 

Dossiê Integrado de contribuintes nele listados, em atendimento a ofício da PRM – Jales/SP, visando a apurar 
possíveis crimes contra a ordem tributária. Lei nº 8.137/90, arts. 1º e 2º. Revisão de arquivamento (LC nº  
75/93, art. 62, IV). Caso em que, após busca realizada nos sistemas eletrônicos, não se verificou a existência 
de indícios de ilícitos fiscais. 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.

422.Processo:1.25.001.000553/2013-51 Voto: 2395/2014 Origem: PRM-CAMPO MOURÃO/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré

93



Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar 
crime de sonegação fiscal. Lei nº 8.137/90, art. 1º. Revisão do arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 
Adesão  do  contribuinte  a  parcelamento  legal.  Pagamento  integral  do  débito  tributário.  Extinção  da 
punibilidade (Lei nº 11.941/09, art. 69). 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.

423.Processo:1.20.005.000018/2014-27 Voto: 2396/2014 Origem: PRM-RONDONÓPOLIS/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de uso de documento falso. Informação de que o 

denunciado por contrabando de cigarros seria pessoa alheia aos fatos objeto de ação penal. Utilização 
por terceiro de seu documento, furtado tempo antes, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante.  
CP, art. 304. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Instauração de inquérito policial  
requisitada  à  Delegacia  de  Polícia  Federal  em  Rondonópolis  para  melhor  averiguação  do  fato. 
Manifestação  requerendo a conferência  presencial  dos  documentos  originais  do  réu,  após  o  que  o 
Ministério  Público  Federal  será  novamente  ouvido  a  partir  do quanto se  apurar  no IPL requisitado. 
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.

424.Processo:1.34.030.000252/2013-71 Voto: 2296/2014 Origem: PRM – JALES/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação encaminhada anonimamente 

por  meio  do  sistema “Digi-Denúncia”,  na qual  se  relata  a  suposta  prática  do crime de  apropriação 
indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Expedição de ofícios à Justiça do Trabalho e à Receita Federal. Caso em que não foram identificados 
elementos mínimos 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.

425.Processo:1.14.014.000058/2013-86 Voto: 2297/2014 Origem: PRM – ALAGOINHAS/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Preparatório instaurado para apurar crime de responsabilidade de ex-Prefeito em razão da 

não  prestação  de  contas  relativas  à  utilização de  recursos  oriundos  do  Fundo  Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE pelo município de Água Fria/BA. Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, 
VII. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Homologação do arquivamento no âmbito da 
5ª CCR/MPF e remessa dos autos a esta 2ª CCR/MPF. Conduta do ex-gestor verificada em 1998. Pena 
máxima cominada em abstrato de 3 (três) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já 
que decorridos mais de 8 (oito) anos da data final para prestação das contas (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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

426.Processo:1.31.000.001530/2013-76 Voto: 2298/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para averiguar possível falsidade material de documento público (CP, art. 

297), em razão da contrafação de uma certidão emitida por técnico do INCRA/RO referente a imóvel 
supostamente ocupado por particular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos 
apurados neste  expediente são objeto do Inquérito Policial  nº.  0479/2013-SR/DPF/RO, não havendo 
nenhum elemento novo de prova de materialidade ou autoria delitivas. 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

427.Processo:1.33.007.000097/2013-17 Voto: 2299/2014 Origem: PRM – TUBARÃO/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  denúncia  anônima,  noticiando  supostas 

irregularidades na atuação de servidor da APA da Baleia Franca, em Imbituba/SC. Possível crime de 
concussão. CP, art. 316. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A denúncia apócrifa não 
apresentou elementos suficientes para possibilitar a devida investigação, limitando-se a afirmar que o 
servidor  estaria,  ao  realizar  fiscalizações/autuações,  exigindo  a  contratação  de  serviços  de  outros 
profissionais (advogados, despachantes) para “conceder autorizações ambientais ou deixar de realizar 
as  notificações”.  A Coordenação  Regional  do  ICMBio  informou  que  inexiste  qualquer  procedimento 
disciplinar ou denúncia em desfavor do servidor.  Insubsistência dos indícios. Materialidade delitiva não 
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confirmada. 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.

428.Processo:1.31.000.000188/2014-78 Voto: 2300/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de fato instaurada a partir  de ofício da 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO para apurar 

suposta prática de irregularidades trabalhistas (prestadores de serviço de limpeza urbana, conhecidos 
como garis, submetidos a trabalho com grau de insalubridade máxima). Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Não se vislumbra a notícia da prática de qualquer crime, especialmente contra a 
organização do trabalho. Eventuais medidas, por se tratar de infrações trabalhistas, deverão ser tomadas 
pelo Ministério Público do Trabalho. Ausência de materialidade delitiva apta a ensejar medidas na seara 
criminal. 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.

429.Processo:1.29.000.000444/2012-13 Voto: 2302/2014 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Preparatório  instaurado a partir  de  representação apócrifa  encaminhada por  meio  do 

sistema  “Digi-Denúncia”,  na  qual  se  relata  a  suposta  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita 
previdenciária  (CP,  art.  168-A),  lavagem de dinheiro  (Lei  9613/98,  art.  1º)  e  evasão de divisas (Lei 
7492/86,  art.  22).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Diligências  realizadas. 
Pesquisas junto a ANAC, OAB, SERPRO, INFOSEG, Consultas Integradas SSP/RS e DPF/RS. A partir 
dos dados obtidos através da investigação não se pôde extrair indícios mínimos que possam apontar a 
ocorrência de eventuais delitos. Autoria e materialidade delitivas não evidenciadas. 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.

430.Processo:1.30.001.000448/2014-32 Voto: 2303/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de denúncia anônima, em que se questiona o tratamento truculento e 

desrespeitoso dos policiais federais no aeroporto do Galeão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62,  inc.  IV).  A denúncia  não  traz  elementos  mínimos  necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma 
investigação criminal. Narrativa vaga e genérica. 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.

431.Processo:1.20.000.001013/2013-81 Voto: 2305/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  representação  formulada  por  particular,  na  qual  se 

questiona as vitórias de uma empresa em diversos processos licitatórios realizados em todo o país.  
Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  A denúncia  não  traz  elementos  mínimos 
necessários  para  dar  ensejo  e  instruir  uma  investigação  criminal.  Narrativa  vaga  e  genérica. 
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.

432.Processo:1.22.005.000251/2010-10 Voto: 2306/2014 Origem: PRM – FOZ DO IGUAÇU/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  da  Receita  Federal  do  Brasil  para  apurar 

eventual  impedimento à  destinação  de  mercadorias  apreendidas,  no  caso,  2.000  (dois  mil)  DVD-R. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Oficiada a Delegacia da Receita Federal do 
Brasil em Montes Claros, sobreveio notícia de que foi dada a devida destinação aos bens em questão.  
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. Oswaldo José Barbosa Silva.

433.Processo:1.29.004.000090/2014-39 Voto: 2307/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato para apurar possíveis crimes de disparo de arma de fogo em uma comunidade indígena. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os ofendidos não identificaram o autor do fato. As 
investigações  por  meio  dos  inquéritos  policiais  não  foram  suficientes  para  elucidar  a  autoria  delitiva. 
Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 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. Oswaldo José Barbosa Silva.

434.Processo:1.10.000.000179/2014-15 Voto: 2312/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. 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 nº 75/93, art. 62, IV).  
Percepção de duas parcelas, referentes às competências de outubro e novembro de 2004, no valor de 
R$ 1.645,35.  Quase totalidade da primeira  parcela  que era realmente devida,  posto que o óbito do 
beneficiário  se  deu em 24/10/2004.  Notoriedade de que o falecimento de qualquer  pessoa exige  a 
realização de despesas com funeral, bem como quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas 
pelo  de  cujus,  especialmente  quando  de  origem simples.  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. 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.

435.Processo:1.34.010.000245/2014-98 Voto: 2315/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. 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 nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Recebimento indevido de duas parcelas após a morte do segurado, ocorrida em 
outubro/2003. Benefício recebido mediante utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía 
procurador ou representante legal. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes 
de modificar o panorama probatório atual. 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.

436.Processo:1.10.000.000177/2014-18 Voto: 2310/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. 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).  
Percepção de quatro parcelas, referentes às competências de junho a setembro de 2003, no valor de R$ 
1.635,07. A totalidade da primeira parcela era realmente devida, posto que o óbito da beneficiária se deu 
em 04/07/2003. Notoriedade de que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas  
com  funeral,  bem  como  quitação  de  dívidas,  por  mínimas  que  sejam,  deixadas  pelo  de  cujus, 
especialmente quando de origem simples. 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. 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.

437.Processo:1.32.000.000690/2013-61 Voto: 2317/2014 Origem: PR/RR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir  de representação de particular,  em razão da 

possível prática do crime de falso testemunho nos autos de reclamação trabalhista. CP, art. 342. Revisão 
de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de potencialidade lesiva nas declarações. 
Contrariedades, juridicamente irrelevantes, no depoimento prestado pela testemunha. Sentença fundada 
em outros elementos de prova existentes nos autos. Mera contradição acerca do ponto controverso, sem 
indícios de má-fé. Inocorrência de conluio para iludir ou manter em erro o Juízo processante. Ausência 
de vontade livre e consciente de prestar declaração falsa. Dolo não evidenciado. 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.

438.Processo:1.35.000.001676/2013-72 Voto: 2321/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação do Juízo da 8ª Vara Federal – Subseção Judiciária 

de  Lagarto/SE,  noticiando  suposta  prática  de  crime de falso  testemunho.  CP,  art.  342.  Revisão  de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O  depoimento  não  influiu  no  julgamento,  vez  que 
desconsiderado para o deslinde do feito. Ausência de potencialidade lesiva nas declarações. Sentença 
fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Falta 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 
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e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

439.Processo:1.33.000.002397/2006-71 (1.04.004.000180/2008-51) Voto: 2324/2014 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir de notícia-crime para apurar possível má aplicação de 

recursos  federais  por  parte  do  então  prefeito  de  Tijucas/SC.  Relato  de  eventual  irregularidade  na 
realização de pagamentos para o custeio de merenda escolar após o fim do ano letivo. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Arquivamento do expediente instaurado para apurar possível 
ato de improbidade, tendo em vista a não comprovação da ilicitude apontada. Aplicação dos recursos 
devidamente aprovada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como pelo 
Tribunal de Contas da União – TCU, não tendo sido constatadas máculas suficientes para caracterizar 
desvio, locupletação, conluio ou prática de má gestão. Ausência de fundamentos para 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.

440.Processo:1.15.000.002670/2013-13 Voto: 2326/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato instaurada  para  apurar  crime  de  responsabilidade  de  ex-Prefeito  em  razão  de 

irregularidades  praticadas  na  execução  do  Convênio  nº  840004/2003,  firmado  entre  a  Prefeitura 
Municipal de Pacatuba/CE e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, cujo objeto é 
a expansão do programa de melhoria do processo administrativo-pedagógico de escola e aquisição de 
bens duráveis. Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, III e IV. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
inc. IV). Pena máxima cominada em abstrato de 3 (três) anos de detenção. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal, já que decorridos mais de 8 (oito) anos desde a expiração da vigência do Convênio,  
11/03/2004 (CP, art. 109, IV). Morte do investigado ocorrida em 10/05/2010. Extinção da punibilidade (CP, 
art. 107, I). 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.

441.Processo:1.28.100.000215/2013-99 Voto: 2327/2014 Origem: PRM – MOSSORÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de Fato instaurada para  apurar  crime de responsabilidade de ex-Prefeito  em razão  da  não 

prestação de contas relativas à aplicação de recursos do FUNDEF, movimentados no exercício de 2004.  
Decreto-Lei nº 201/1967, art.  1º,  VII.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Pena 
máxima cominada em abstrato de 3 (três) anos de detenção. A omissão do dever de prestar contas 
restou configurada em 2005. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 8 (oito)  
anos da data final para prestação das contas (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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

442.Processo:1.34.001.007862/2013-42 Voto: 2330/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime encaminhada por meio do sistema “Digi-Denúncia” 

dando conta de suposta veiculação de pornografia infantil na internet. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93,  art.  62,  IV).  Consulta  ao  endereço  eletrônico  apontado  não  indicou  qualquer  material  de 
pornografia infantil. Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência de fundamentos para a continuidade 
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. Oswaldo José Barbosa Silva.

443.Processo:1.23.007.000023/2014-16 Voto: 2333/2014 Origem: PRM – TUCURUÍ/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de ofício expedido pela Superintendência do IBAMA no Pará para 

apurar suposta prática do crime previsto no parágrafo único do art. 46 da Lei nº 9.605/98. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Fato noticiado em dezembro/2013, mais de 05 (cinco) anos  
após a ação de fiscalização, ocorrida em setembro/2008. Pena máxima cominada de 1 (um) ano de 
detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. V). 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.

444.Processo:1.25.015.000004/2014-16 Voto: 2337/2014 Origem: PRM – UNIÃO DA VITÓRIA/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques  
indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, inc. IV). Fato verificado nos meses de junho e outubro de 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 do ilícito penal  
(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.

445.Processo:1.33.009.000024/2014-96 Voto: 2338/2014 Origem: PRM – CAÇADOR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques  

indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  
62, inc. IV). Fato verificado no período de abril/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 do ilícito penal (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.

446.Processo:1.33.000.000288/2014-20 Voto: 2341/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Realização 

de saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 23/11/1995. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última 
percepção indevida, ocorrida em 12/12/1996 (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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

447.Processo:1.33.002.000361/2013-62 Voto: 2344/2014 Origem: PRM – CHAPECÓ/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de 

saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, inc. IV). Fato verificado no período de 06/1997 a 09/1997. 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 (doze) anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade do 
ilícito penal (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.

448.Processo:1.33.000.000388/2014-56 Voto: 2346/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Realização 

de saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular, ocorrido em 22/07/1994. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última 
percepção indevida, ocorrida em 31/08/1994 (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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

449.Processo:1.33.000.003338/2013-40 Voto: 2349/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Realização 

de saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido em 22/01/2001. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 
reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 12 (doze) anos da última 
percepção indevida, ocorrida em 31/05/2001 (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 o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
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450.Processo:1.22.009.000263/2012-68 Voto: 2436/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Preparatório instaurado para apurar possível conduta omissiva da autoridade policial da 

4ªSuperintendência  Regional  do  Departamento  de  Polícia  Rodoviária  Federal,  ocorridas,  em  tese, 
durante atos correicionais referentes a irregularidades de servidores lotados na 6ª DPRF, no município 
de Caratinga/MG. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato objeto de apuração nos 
autos  do  Inquérito  Civil  Público  nº  1.22.000.000438/2009-11.  Ilícito  penal  objeto  do  Termo 
Circunstanciado  de  Ocorrência  nº  23/2003,  encaminhado ao Juizado  Especial  Federal  Itinerante  de 
Governador Valadares,  Minas Gerais.  Duplicidade de investigações.  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. Oswaldo José Barbosa Silva.

451.Processo:1.34.001.007354/2013-64 Voto: 2335/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar  eventuais irregularidades por ocasião de diligências policiais 

realizadas pelo Departamento de Polícia Federal em São Paulo com o objetivo de verificar e atualizar os 
bancos  de  dados  alusivos  à  concessão  de  licença  para  o  exercício  da  atividade  de  armeiro.  
Levantamento dos profissionais cujos credenciamentos estavam vencidos e desprovidos de pedidos de 
renovação,  bem  como daqueles  que  tiverem  seus  pleitos  de  nova  licença  indeferidos.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Expedição da Missão Policial nº 225/2013. Identificação de 
indícios de que alguns armeiros que não renovaram suas respectivas licenças ou tiveram seus pedidos 
de renovação negados, ainda estariam em atividade. Informações encaminhadas por meio de relatório 
apropriado à autoridade policial responsável. Função de polícia administrativa sobre a regularidade dos 
profissionais  que  atuam como armeiros  exercida  pela  Delegacia  de Controle  de  Armas  e Produtos 
Químicos da DPF/SP. Atividade decorrente de disposições da Lei nº 10.826/03. Diligência policial levada 
a efeito sob o pálio da legalidade para apuração da potencial prática do crime descrito no art. 17 do 
referido diploma legal. Supostas irregularidades não evidenciadas. 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.

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
452.Processo:5010226-79.2014.4.04.7100 Voto: 2437/2014 Origem: VF/RS

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 DO CP). ARQUIVAMENTO COM BASE 

NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DA  JUÍZA  FEDERAL.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62, IV). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO 
À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível crime de contrabando (art. 334 do CP), em 
razão da apreensão de 1.170 maços de cigarros de origem estrangeira, desprovidos da documentação 
que comprovasse sua regular internação.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao 
caso o princípio da insignificância. Discordância da Juíza Federal.
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 posse de 1.170 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.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF  (Voto  n°  6095/2013, 
proferido nos autos n° 0005706-12.2013.4.03.6103; Voto n° 5802/2013, proferido nos autos n° 0006556-
60.2013.4.03.6105).
5.  Especialmente  quanto  aos  cigarros,  classificado  como  produto  de  tabaco,  o  Brasil  ratificou 
oficialmente em 2005, a Convenção-Quadro para o Controle do Uso do Tabaco, assinada pelo Brasil em 
2003 e que reconhece que a eliminação de todas as formas de comércio ilícito de produtos de tabaco -  
como o contrabando, a fabricação ilícita, a falsificação - e a elaboração e a aplicação, a esse respeito, de 
uma legislação nacional relacionada e de acordos sub-regionais, regionais e mundiais são componentes 
essenciais do controle do tabaco.
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.
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453.Processo:0000578-45.2013.4.03.6124 Voto: 2215/2014 Origem: VF/JALES-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM  TRIBUTÁRIA  (ART.  1°  DA  LEI  N°  8.137/91). 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC N° 75/93, ART. 
62, IV). SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. SOBRESTAMENTO.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar crime contra a ordem tributária (art. 1° da Lei n°  
8.137/91), supostamente praticado por contribuinte.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão da informação de que houve 
a inclusão do débito em parcelamento, que encontra-se em dia.
3. Discordância da Juíza Federal.
4. 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 (art. 9º, §2º, da Lei n° 
10.684/03).
5.  Assim,  já  consumado  o  crime,  autoriza-se,  apenas,  o  sobrestamento  do  feito,  nos  termos  do 
Enunciado n° 19 da 2ª CCR/MPF: “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”.
6.  Segundo  a  interpretação  desse  enunciado,  deferido  o  parcelamento  do  débito,  deve  o  feito 
permanecer acautelado na própria Procuradoria da República a fim de que um Membro do Ministério  
Público Federal acompanhe o integral pagamento, pois caso ocorra o inadimplemento deve ser oferecida 
a competente denúncia.
7.  Designação de outro  Membro do Ministério Público Federal  para acompanhar o cumprimento do 
acordo de parcelamento e, em caso de não pagamento integral, 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.

454.Processo:0000526-49.2013.4.03.6124 Voto: 2279/2014 Origem: VR/JALES-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ARTS. 1° E 2° DA LEI N° 8.137/91). 

PARCELAMENTO DO DÉBITO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28, C/C LC N° 75/93, ART. 
62, IV). SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. SOBRESTAMENTO.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar crime contra a ordem tributária (arts. 1° e 2° da Lei 
n° 8.137/91), supostamente praticado por contribuinte.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento em razão da informação de que houve 
a inclusão do débito em parcelamento, que encontra-se em dia.
3. Discordância da Juíza Federal.
4. 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 (art. 9º, §2º, da Lei n° 
10.684/03).
5.  Assim,  já  consumado  o  crime,  autoriza-se,  apenas,  o  sobrestamento  do  feito,  nos  termos  do 
Enunciado n° 19 da 2ª CCR/MPF: “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”.
6.  Segundo  a  interpretação  desse  enunciado,  deferido  o  parcelamento  do  débito,  deve  o  feito 
permanecer acautelado na própria Procuradoria da República a fim de que um Membro do Ministério  
Público Federal acompanhe o integral pagamento, pois caso ocorra o inadimplemento deve ser oferecida 
a competente denúncia.
7.  Designação de outro  Membro  do Ministério  Público Federal para acompanhar o cumprimento do 
acordo de parcelamento e, em caso de não pagamento integral, 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.

455.Processo:0003665-51.2013.4.03.6110 Voto: 2219/2014 Origem: VF/SOROCABA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO (ART. 334 DO CP). APREENSÃO DE 2 

MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  MONTADAS  COM  COMPONENTES  DE  ORIGEM  ESTRANGEIRA. 
REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA 
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PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para apurar possível crime de contrabando (art. 334 do CP), em razão da 
apreensão  de  2  (duas)  máquinas  caça-níqueis,  montadas  com  componentes  importados,  em 
estabelecimento comercial.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, entendendo ser aplicável o 
princípio da insignificância.
3. Discordância do Juiz Federal.
4. Tratando-se de contrabando de equipamentos empregados na prática de jogo de azar proibido, como se dá 
na espécie, não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância, pois o bem jurídico tutelado é a 
incolumidade pública, sendo que o valor patrimonial dos bens apresenta apenas aspecto secundário
5.  No caso, diante dos elementos colacionados que evidenciam a autoria e a materialidade delitiva, o 
arquivamento do presente feito mostra-se inapropriado, considerando a inaplicabilidade do postulado da 
insignificância.
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.

456.Processo:0003137-37.2014.4.01.3200 Voto: 2435/2014 Origem: JF/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). APRESENTAÇÃO DE 

PASSAPORTE COM VISTO FALSO À SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL EM MANAUS/AM. 
REQUERIMENTO DO MPF PELA DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL 
EM BRASÍLIA/DF. DISCORDÂNCIA DO JUÍZ FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. 
ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DO AMAZONAS (ART. 70 DO CPP). DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  a  partir  da  prisão  em flagrante  de  cidadão afegão,  que  
apresentou passaporte com visto brasileiro falso à Superintendência da Polícia Federal em Manaus/AM, 
cometendo, em tese, o crime de uso de documento falso (art. 304 do CP).
2. O Procurador da República oficiante da PR/AM pugnou pela declinação de competência à Justiça 
Federal em Brasília/DF, por entender que, nos casos em que há crimes de falsificação e de uso de 
documento falso, prevalece o foro do local da falsificação (que, no caso dos autos, teria sido na Guiana).  
Dessa forma,  considerando que o investigado nunca residiu  no Brasil,  seria  competente o  juízo da 
Capital da República, de acordo com o disposto no art. 88 do CPP.
3. Manifestação da Defensoria Pública da União pela competência da Justiça Federal do Amazonas para 
processar e julgar o feito.
4. O Juiz Federal da 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Estado do Amazonas, discordando do  
posicionamento do MPF, fixou sua competência para atuar no caso em análise, pois o crime praticado pelo 
indiciado foi o de uso de documento falso (art. 304 do CP), perante a Superintendência da Polícia Federal em  
Manaus, não havendo qualquer indício de que tenha sido ele quem falsificou o visto no exterior.
5. De fato, consta nos autos que o investigado teria pago a quantia de U$S 1.200,00 para que uma 
terceira pessoa conseguisse o visto brasileiro em menos tempo na Guiana.
6. Dessa forma, a conduta praticada pelo indiciado ao apresentar passaporte com visto brasileiro falso à 
Superintendência da Polícia Federal em Manaus/AM configura, em tese, o crime de uso de documento 
falso (art. 304 do CP), sendo a atribuição do Ministério Público Federal no Amazonas para prosseguir no 
feito, nos termos do art. 70 do CPP
7. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar continuidade à 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.

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
457.Processo:1.30.008.000058/2014-01 Voto: 2262/2014 Origem: PRM/RESENDE-RJ

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. 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 notícia de fato instaurada 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 
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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.
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.

458.Processo:  1.22.003.000479/2013-64 Voto: 2463/2014 Origem: PRM/UBERLÂNDIA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO 

DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR/MPF). POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O 
SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para apurar a conduta de grupo empresarial que estaria cometendo crimes  
contra a economia popular, mediante a prática de “pirâmide de investimentos”.
2. O Procurador da República oficiante declinou de sua atribuição por ausência de competência federal.
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento 
de outras pessoas (Piramides ou Ponzi),  sem indícios de crimes federais,  é atribuição do Ministério 
Público  Estadual  a  apuração  do  procedimento,  por  se  tratar  de  crime  contra  a  economia  popular, 
conforme disposto no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51, em consonância com a Súmula nº 498 do STF.
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular 
estruturas legítimas a fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades.
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma 
utilizadas por essas empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos 
ou títulos emitidos por elas constituem verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto,  
necessário o registro na CVM, nos termos do art. 19, caput e §3º, da Lei n° 7.492/86.
6. Tais empresas devem ser equiparadas as instituições financeiras para fins penais, nos termos do art.  
1º da Lei nº 7.492/86.
7. Prematuridade do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, ante a existência de indícios 
mínimos  da  prática  de  Crimes  Contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  no  caso  concreto,  cuja  a 
competência é da Justiça Federal, por força do disposto no art. 26 da Lei nº 7.492/86. Necessidade do 
aprofundamento das investigações.
8.  Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro Membro do Ministério Público 
Federal no Espírito Santo para prosseguir na persecução penal, considerando a localidade da sede da 
empresa investigada.

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.

459.Processo:1.21.000.001596/2013-11 Voto: 2464/2014 Origem: PRM/RONDONÓPOLIS-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  TRIBUTOS  NÃO 

RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20, 
CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93).  NOTÍCIA  DE 
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMNETO.  DESIGNAÇÃO  DE 
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido 
a apreensão de produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de 
sua regular importação, sendo os tributos não recolhidos estimados em R$ 2.075,50.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância.
3.  A  despeito  dos  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  aplicação  do  princípio  da 
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insignificância aos delitos de descaminho em que os valores não ultrapassem o parâmetro estabelecido 
na Lei n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia 
de reiteração da conduta por parte da investigada.
4. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 
10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, 
desde que ausente reiteração da conduta (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).”
5. Não homologação do arquivamento. 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.

460.Processo:1.25.002.001167/2013-76 Voto: 2465/2014 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  TRIBUTOS  NÃO 

RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20, 
CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93,).  NOTÍCIA  DE 
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE 
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido 
a apreensão de produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de 
sua regular importação, sendo os tributos não recolhidos estimados em R$ 3.124,08.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância.
3.  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 n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia 
de reiteração da conduta por parte da investigada.
4. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 
10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, 
desde que ausente reiteração da conduta (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).”
5. Não homologação do arquivamento. 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.

461.Processo:1.25.002.001153/2013-52 Voto: 2466/2014 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  TRIBUTOS  NÃO 

RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20, 
CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93,).  NOTÍCIA  DE 
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE 
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido 
a apreensão de produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de 
sua regular importação, sendo os tributos não recolhidos estimados em R$ 1.943,86.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da 
insignificância.
3.  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 n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia 
de reiteração da conduta por parte da investigada.
4. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 
10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, 
desde que ausente reiteração da conduta (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).”
5. Não homologação do arquivamento. 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.

462.Processo:1.25.002.001490/2013-40 Voto: 2467/2014 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE  FATO.  POSSÍVEL CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP).  TRIBUTOS  NÃO 

RECOLHIDOS  CALCULADOS  EM  VALOR  INFERIOR  AO  PATAMAR  PREVISTO  NO  ARTIGO  20, 
CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.522/2002.  ARQUIVAMENTO  COM  ESTEIO  NO  PRINCÍPIO  DA 
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INSIGNIFICÂNCIA.  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  IV,  DA  LC  75/93,).  NOTÍCIA  DE 
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO  DE 
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para a apuração da prática do crime de descaminho (art. 334 do CP), devido 
a apreensão de produtos de origem estrangeira desacompanhados de documentação comprobatória de 
sua regular importação, sendo os tributos não recolhidos estimados em R$ 1.868,92.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  com  base  no  princípio  da 
insignificância.
3.  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 n° 10.522/02 (R$ 10.000,00), não se afigura possível, no caso, a sua incidência, devido à notícia 
de reiteração da conduta por parte da investigada.
4. Enunciado n° 49 desta 2ª CCR: “Admite-se o valor fixado no art. 20, “caput”, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 
10.000,00) como parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho, 
desde que ausente reiteração da conduta (61ª Sessão de Coordenação, de 04.03.2013).”
5. Não homologação do arquivamento. 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.

463.Processo:1.30.019.000002/2014-19 Voto: 1970/2014 Origem: PRM/TERESÓPOLIS-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI N° 9.605/98). TRANSPORTE DE 

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. ARQUIVAMENTO RECEBIDO COMO 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 notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime ambiental previsto no art. 56 da  
Lei  n°  9.605/98,  em  decorrência  do  exercício  de  suposta  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.
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.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
464.Processo:1.34.004.000257/2014-00 Voto: 2011/2014 Origem: PRM/CAMPINAS-SP

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de falsidade ideológica e/ou uso de documento falso (arts. 299 e/ou 304 

do CP). Informações de que empregada teria apresentado atestados médicos falsos ao empregador 
(empresa privada), com a finalidade de justificar faltas ao 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.
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465.Processo:1.22.023.000149/2014-11 Voto: 2146/2014 Origem: PRM/TEÓFILO OTONI-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Representação particular relatando suposta conduta irregular por parte de Delegado de 

Polícia Civil, que teria soltado indevidamente o filho da noticiante, o qual foi assassinado posteriormente 
pelo próprio pai. 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.

466.Processo:1.34.001.001455/2014-11 Voto: 2457/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de fraude em processo licitatório (art.  90 da Lei nº. 8.666/93).  Empresa que 

fraudava merendas e materiais escolares em Município. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado 
nº  32).  Inexistência  de  recursos  públicos  federais.  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 a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

467.Processo:1.25.010.000248/2013-50 Voto: 2458/2014 Origem:PRM/FRANCISCO BELTRÃO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de violação de direito autoral (CP, art. 184) por apreensão em município de 18 dvd´s 

falsificados. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de prova material da procedência 
estrangeira. 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 a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

468.Processo:1.29.002.000082/2014-11 Voto: 1967/2014 Origem: PRM/CAXIAS DO SUL-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP). Representação 

relatando supostos ataques e extinção de página e de perfil  em rede social  de professor,  filósofo e 
jornalista. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual lesão a interesses de 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.

469.Processo:1.25.002.000254/2014-97 Voto: 2210/2014 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP). Representação 

relatando que um indivíduo,  supostamente residente  nos  EUA,  teria  invadido a  conta de  e-mail  do 
noticiante e apagado algumas mensagens.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual lesão a 
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 da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

470.Processo:1.34.011.000082/2014-33 Voto: 1968/2014 Origem: PRM/SÃO BERN. DO CAMPO-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possíveis crimes de estelionato e/ou violação de direitos autorais (art. 171 e/ou art. 184, 

§2°, do CP). Representação particular em que a vítima relata ter adquirido, pela internet, um kit de curso  
de  matemática  em  DVD,  mas  quando  recebeu  o  produto  verificou  tratar-se  de  uma  gravação  de 
programas  veiculados  gratuitamente  pela  televisão  aberta.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32). 
Inexistência  de  indícios  de  internacionalidade  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.

471.Processo:1.33.007.000272/2013-76 Voto: 2319/2014 Origem: PRM/TUBARÃO-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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Ementa :Notícia de fato. Suposta prática de crime contra ordem tributária (art.  1, da Lei 8.137/90). Denúncia 
anônima encaminhada informou que engenheiro declarou a conselho profissional, valores a menor para 
fraudar imposto de renda do ano de 2014. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Informações 
prestadas ao CREA, não as autoridades fazendárias. Os fatos foram avisados a Receita Federal do 
Brasil, para eventual constituição definitiva do crédito tributário, caso não haja declaração de imposto 
idônea  pelo  indivíduo.  Ausência  de  elementos  mínimos  para  instauração  de  persecução  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.

472.Processo:3406.2013.000098-8 Voto: 1969/2014 Origem: PRM/S. JOSÉ DOS CAMPOS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Possível crime de furto (art. 155 do CP). Notícia do desaparecimento de R$ 100,00 

(cem reais) da bolsa de uma estagiária no interior de Agência da Previdência Social.  Fato atribuído 
possivelmente a um funcionário da limpeza. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). A quantia subtraída 
pertence ao patrimônio particular da estagiária. Ausência de indícios de cometimento de crime com a 
participação de funcionário público federal no exercício de suas funções ou com estas relacionadas. 
Falta de correlação com as atividades desempenhadas pelos envolvidos. 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 da Relatora.  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
473.Processo:1.32.000.000387/2013-68 Voto: 2077/2014 Origem: PR/RR

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível prática de crimes ambientais (Lei n° 9.605/98). Expediente encaminhado pelo IBAMA 

contendo 6 (seis) Autos de Infrações. Revisão de arquivamento e declínio (LC 75/93, art. 62, IV c/c Enunciado 
n° 32). Com relação aos dois AI's que tratam de eventual crime de competência federal, foi requisitada a 
instauração de Inquérito Policial para sua apuração. Homologação do arquivamento quanto a tais fatos. Já  
com relação aos demais AI's, não há indícios de violação ou ameaça a bem 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 a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
474.Processo:1.14.000.000599/2013-63 Voto: 2289/2014 Origem: PR/BA

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  sonegação  tributária  (art.  1º,  da  Lei  8.137/90). 

Contador teria preparado imposto de renda a menor para centenas de contribuintes. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informação à Receita Federal do Brasil para efetuar investigações.
Não constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante n° 24 – STF). 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 da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

475.Processo:1.25.016.000085/2013-55 Voto: 2278/2014 Origem: PRM/APUCARANA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :  Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  sonegação  de  tributo  (art.  1º  da  Lei  8.137/90).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Inexistência de constituição definitiva do crédito 
tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. 
Homologação  do  arquivamento,  sem  prejuízo  de  reabertura  do  procedimento  após  a  constituição 
definitiva dos créditos tributários.

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.

476.Processo :1.23.000.001478/2009-43 Voto: 2342/2014 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do CP). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  Diligências à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário com 
exigibilidade suspensa em face da adesão do município ao Parcelamento Especial regido pela MP nº 
589/2012 (convertida na Lei nº 12.810/2013). Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de 
extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. Isto porque a ausência de 
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pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de 
recurso do Fundo de Participação do Municípios, para sua quitação. Interpretação sistemática do art. 3º 
da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012) c/c o inciso I do parágrafo único do art. 160 da 
Constituição Federal. 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.

477.Processo:1.21.004.000017/2013-74 Voto: 2288/2014 Origem: PRM/CORUMBÁ-MS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Preparatório. Suposta prática de crime de extorsão (art. 158 do CP). Cobrança de valores 

indevidos  por  parte  de  autoridades  policiais  bolivianas,  no  Posto  de  Fiscalização  na  fronteira  com 
Corumbá-MS, sob pena de retenção de veículo, o qual estava com a documentação do IPVA do ano 
anterior, por não ter recebido a nova documentação. Embaraços pela polícia boliviana. Pagamento de R$ 
10,00  para  soltura  do  veículo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  A Assessoria  de 
Cooperação Jurídica Internacional da Procuradoria da República encaminhou o referido procedimento 
para as autoridades bolivianas.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal  para exercer  o 
controle externo da atividade policial estrangeira. 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.

478.Processo:1.23.000.001802/2013-18 Voto: 1963/2014 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (art.  330  do  CP).  Suposto 

descumprimento de ordem judicial por gerencia da Caixa Econômica Federal. Omissão em responder 
três ofícios encaminhados pelo juízo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ciência pessoal 
e inequívoca da ordem judicial por quem tinha o dever de cumpri-la não evidenciada nos autos, em 
relação aos dois primeiros ofícios expedidos.  Informações de que o terceiro ofício, que foi  recebido 
pessoalmente pelo gerente-geral, foi respondido. Esclarecimento no sentido de que houve mudança na 
gerência-geral da agência e que, embora o caso exigisse informações que dependeriam de área sediada 
em Brasília, o ofício foi respondido ao juízo requisitante. 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.

479.Processo:1.04.004.000172/2010-29 Voto: 1964/2014 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Procedimento  de  Acompanhamento  de  Convênio  instaurado  para  verificação  da 

aplicação de recursos federais repassados a município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Notícia da conclusão 
do  objeto  do  convênio  de  acordo  com  o  plano  de  trabalho  aprovado.  Obra  concluída  e  Termo  de 
Recebimento  Provisório  assinado.  Prestação  de  contas  finais  encaminhados  tempestivamente. 
Desnecessária a continuidade do trâmite do procedimento administrativo face a ausência de quaisquer 
elementos concretos indicativos de malversação de verbas federais.  Homologação do arquivamento, 
sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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.

480.Processo:1.31.000.000043/2014-77 Voto: 1965/2014 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de pedofilia (Lei n° 8.069/90). Informações sobre publicação na internet de 

supostas imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  
62,  IV).  Os  fatos  já  são  objeto  de  apuração  na  Superintendência  da Polícia  Federal  em Rondônia 
(Memorando 049/2013 NUCOR/SR/RO e Memorando 3316/2013 SR/DPF/RO. 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.

481.Processo:1.32.000.000034/2013-68 Voto: 2471/2014 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato.  Possível  crime de homicídio  (art.  121 do CP)  conexo a crime eleitoral.  Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Existência de Inquérito Policial instaurado para apurar os fatos 
narrados (IPL n° 222/2013). 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.
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482.Processo: 1.20.002.000242/2013-68 Voto: 2380/2014 Origem: PR/MT
Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  falsidade  de  atestado  médico  (art.  302  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Existência de processos criminais instaurados para apurar os 
fatos narrados (Ação Penal nº 2007.36.00.005355-6 e 2009.36.00.008347-0). 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.

483.Processo:1.14.003.000280/2012-27 Voto: 2348/2014 Origem: PRM/BARREIRAS-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  responsabilidade  de  ex-Prefeito  (art.  1°,  I,  do 

Decreto-Lei n° 201/67). Irregularidades em convênio firmado pelo Ministério do Meio Ambiente com município.  
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos ora tratados já são objeto de apuração (Ação Penal 
3606-36.2012.4.01.3303). 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.

484.Processo:1.33.008.000444/2013-00 Voto: 2281/2014 Origem: PRM/ITAJAÍ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e descaminho (art. 334 do CP) 

praticados por sócios de empresa. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Oferecimento de 
denúncia já efetuado para apuração dos fatos (Ação Penal nº 5006246-28.2013.404.7208). 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.

485.Processo:1.30.019.000148/2013-83 Voto: 2078/2014 Origem: PRM/TERESÓPOLIS-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98).  Destruição  de  vegetação  nativa  de  especial 

preservação  (mata  atlântica),  sem  licença  da  autoridade  ambiental  competente.  Revisão  de 
arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Os  fatos  já  são  objeto  de  apuração  nos  autos  n°  
2010.51.15.000307-1,  em que foi  oferecida denúncia  tendo  como base  o mesmo auto de  infração. 
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.

486.Processo:1.14.010.000058/2008-59 Voto:2259 /2014 Origem: PRM/EUNÁPOLIS-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito civil público. Possível crime de responsabilidade (Decreto-Lei n° 201/67). Suposta irregularidade 

na aplicação de recursos públicos do FUNDEF.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). 
Informações de que foram encaminhadas cópias do presente ICP à Delegacia de Polícia Federal com 
requisição de instauração de Inquérito Policial para apuração dos fatos. 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.

487.Processo:  1.30.019.000045/2008-56 Voto: 2384//2014 Origem: PRM/TERESÓPOLIS-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  crime  de  frustração  de  direito  assegurado  por  lei 

trabalhista (CP, art. 203). Apuração de supostas irregularidades em contrato de trabalho findo no ano de 
2007. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, 
art. 109, V). 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.

488.Processo :00929/2012 Voto: 2361/2014 Origem: PRM/IRECÊ-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Tentativa de crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, do CP c/c art.  14 do CP). 

Apresentação de documentos falsos para obtenção de benefício previdenciário. Autenticidade de documentos 
negada  pela  autarquia  federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  ocorridos  em 
16/07/2000. 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.
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489.Processo:1.17.004.000081/2013-88 Voto: 2553/2014 Origem: PRM/LINHARES-ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de usurpação de recurso mineral de propriedade da União (art. 2, da Lei 

8.176/91) e extração de recurso mineral sem autorização ambiental (art. 55, da Lei 9.605/98). Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  Fatos ocorridos no ano de 1999. 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.

490.Processo:1.12.000.000546/2004-26 Voto: 2290/2014 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, VII, do Decreto-Lei n° 

201/67).  Irregularidades  na  execução  de  convênios  firmado  com  o  Fundo  Nacional  de  Saúde  por 
prefeitura municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos nos anos de 1999 
a 2002. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, IV, 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.

491.Processo:1.28.100.000291/2011-32 Voto: 2304/2014 Origem: PRM/PAU DOS FERRO-RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :  Inquérito Civil  Público.  Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art.  1°, do Decreto-Lei n° 

201/67). Irregularidades na construção de cisternas rurais com recursos de convênio firmado entre o 
Ministério do Meio Ambiente e Diaconia. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos 
no ano de 2000. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva  (art.  109,  IV,  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.

492.Processo:1.14.000.000506/2006-71 Voto: 2292/2014 Origem: PR/AL
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, III, do Decreto-Lei n° 

201/67).  Irregularidades na aplicação de de recursos da União repassados a Município.  Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos nos anos de 2001 a 2004. Ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva (art. 109, IV, 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.

493.Processo:1.34.010.000108/2014-53 Voto: 2272/2014 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 11/03/1997. 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.

494.Processo:  1.34.010.000115/2014-55 Voto: 2274/2014 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 11/03/1997. 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.

495.Processo:1.15.000.000616/2014-14 Voto: 2005/2014 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 2/6/1998. 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.
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496.Processo:1.10.000.000173/2014-30 Voto: 2150/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 6/3/2002. 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.

497.Processo:1.33.000.000286/2014-31 Voto: 2196/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 12/6/2001. 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.

498.Processo:1.33.000.000336/2014-80 Voto: 2197/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 2/2/2001. 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.

499.Processo:1.33.000.000417/2014-80 Voto: 2198/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 18/10/2001. 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.

500.Processo:1.33.002.000353/2013-16 Voto: 2256/2014 Origem: PRM/CAÇADOR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 16/6/1997. 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.

501.Processo:1.33.009.000030/2014-43 Voto: 2261/2014 Origem: PRM/CAÇADOR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 11/1/2002. 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.

502.Processo:1.33.000.000304/2014-84 Voto: 2444/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 4/10/2001. 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.

503.Processo:1.33.000.000396/2014-01 Voto: 2446/2014 Origem: PR/SC
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. 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. Último saque efetuado 
em 14/12/1995. 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.

504.Processo:1.30.001.003315/2013-37 Voto: 2308/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (art. 171, § 3º do CP).  Irregularidades ocorridas junto ao 

Instituto Estadual de Infectologia junto ao Sistema Único de Saúde – SUS. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). Transcurso de mais de 12 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.

505.Processo:1.24.000.000085/2009-85 Voto: 2329/2014 Origem: PR/PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Irregularidades 

nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física do investigado, nos exercícios 2002. Revisão de 
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligência.  Informações  de  que  o  contribuinte  liquidou  o 
parcelamento dos créditos tributários apurados. Extinção da punibilidade (art. 69 da Lei nº 11.941/2009). 
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.

506.Processo:1.17.000.002053/2013-35 Voto: 2285/2014 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  Fato.  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.  Impossibilidade de localizar  quem recebeu as  verbas 
indevidas. 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.

507.Processo:  1.22.007.000060/2013-72 Voto: 2448/2014 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato.  Suposta prática de crime ambiental  (Lei  9.605/98).  Possível  lançamento de esgoto 

contendo metais pesados e fármacos em córregos cometidos por companhia de saneamento. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Comprovação que esgoto recolhido era tratado. Não poluição. 
Inexistência de elementos mínimos que indiquem a ocorrência de ilícitos penais. 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.

508.Processo:1.23.002.000101/2011-71 Voto: 2148/2014 Origem: PRM/SANTARÉM-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, III e/ou VII, do Decreto-

Lei n° 201/67). Suposta aplicação indevida de recursos de convênio celebrado com o FNDE, bem como 
irregularidades na prestação de contas. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). As contas do 
referido convênio foram parcialmente aprovadas, restando impugnado o valor de R$ 1.420,57. A última 
liberação de recursos ocorreu em 12/1998. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, IV,  
do CP). Extinção da punibilidade. Ausência de indícios nos autos de que a quantia impugnada tenha sido 
apropriada ou desviada pelo ex-Prefeito em proveito próprio  ou alheio (art.  1°,  I,  do DL n° 201/67). 
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.

509.Processo:1.16.000.003022/2013-39 Voto: 2301/2014 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato (art. 171 do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP). 

Ex-servidora pública exercia cumulativamente dois cargos públicos e atestou em declaração falsa a não 
cumulação  destes.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Consumação  do  falso  em 
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11/12/1995.  Transcurso  de  mais  de  12  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.

510.Processo:1.17.004.000082/2013-22 Voto: 2450/2014 Origem: PRM/LINHARES-ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de usurpação de recurso mineral de propriedade da União (art. 2, da Lei 

8.176/91) e extração de recurso mineral sem autorização ambiental (art. 55, da Lei 9.605/98). Revisão de 
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  ocorridos  em 19/11/2001.  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.

511. Processo:1.34.030.000214/2012-37 Voto: 2286/2014 Origem: PRM/JALES-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de anotação irregular na CTPS (art. 297, § 3º, III, do CP) e sonegação de  

contribuição previdenciária (art. 337-A do CP). Lide na Justiça do Trabalho entre trabalhador e empresa. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Tribunal Regional do Trabalho, em acordão transitado 
em julgado, não reconheceu pagamentos “por fora” que seriam de competência da empresa. Ausência 
de indícios de crimes. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

512.Processo:1.31.000.001394/2013-14 Voto: 2372/2014 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposto compra de títulos prescritos por município com objetivo de fraudar compensação 

tributária. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências efetuadas pela Receita Federal do 
Brasil.  Não  conhecimento  de  fraude.  Ausência  de  elementos  mínimos  para  instauração  de  persecução 
criminal. 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.

513.Processo:1.30.001.005555/2013-76 Voto: 2001/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Representação anônima em que o noticiante relata suposta divulgação de uma foto de criança 

morta em rede social.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62, inc. IV). Denúncia vaga, imprecisa e 
genérica. O  link  que demonstraria tal conduta encontra-se desativado. Não constatação de  elementos de 
informação necessários à deflagração de 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.

514.Processo:1.31.000.000123/2014-22 Voto: 2276/2014 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Autuação em razão de relatório efetuado em unidade de conservação, elaborado por 

batalhão da polícia em conjunto com instituto ambiental. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  
Relatos vagos, imprecisos, genéricos e desprovidos de elementos mínimos de autoria e materialidade. 
Outros elementos de provas foram elaborados por outra equipe da polícia, em outro processo. Não 
constatação de elementos de informação necessários à deflagração de 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.

515.Processo:1.25.002.000250/2014-17 Voto: 2002/2014 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Penitenciária Federal  de Catanduvas. 

Suposta falta disciplinar de natureza média imputada a interno (Decreto nº 6.049/2007). Localização de 
uma caixa de remédio, contendo 32 (trinta e dois) comprimidos, em cela de detento. Conduta que não 
constitui ilícito penal diante da ausência de tipicidade formal e material. Mera transgressão disciplinar. 
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.

516.Processo:1.13.000.000093/2014-72 Voto: 2311/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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Ementa :Notícia de Fato.  Penetrar em unidade de conservação cuja visitação pública ou permanência sejam 
vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em desacordo com a licença da autoridade competente.  
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Conduta que caracteriza infração administrativa ao 
meio ambiente prevista no parágrafo único do art. 92 do Decreto nº 6.514/2008. Ausência de tipicidade 
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.

517.Processo:1.25.002.000239/2014-49 Voto: 2003/2014 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela Penitenciária Federal  de Catanduvas. 

Suposta falta disciplinar de natureza média imputada a interno (Decreto nº 6.049/2007). Localização de 
um saco plástico contendo 3 (três)  comprimidos íntegros e mais  10 (dez)  quebrados,  todos de cor  
branca, ocultados na parte externa da cela de detento. Conduta que não constitui ilícito penal diante da 
ausência de tipicidade formal e material. Mera transgressão disciplinar. 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.

518.Processo:1.24.002.000076/2014-31 Voto: 2381/2014 Origem: PRM/SOUSA-PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática de crime de desobediência (art.  330 do CP). Ordem emanada pela 

Justiça do trabalho em face do Estado da Paraíba, sob pena de multa civil diária – art. 461, § 4º do CPC. 
Descumprimento  da obrigação pelo  estado.  Cominação de multa.  Revisão de  arquivamento  (LC nº 
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Entendimento  consolidado  no  sentido  de  que  não  configura  crime  de 
desobediência a conduta de agente que deixa de atender ordem judicial, quando se sujeita, com isso, à 
penalidade civil cominada para compelir o recalcitrante ao cumprimento do preceito. Precedente do STF 
(HC nº  88.572/RS,  2ª  Turma,  Min.  Cezar  Peluso,  DJ:  08/09/2006)  e  da  2ª  CCR (Procedimento  nº  
1.26.001.000028/2013-06,  Rel.  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  579ª  Sessão,  20/05/2013). 
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.

519.Processo:1.13.000.001731/2013-91 Voto: 2006/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório  criminal.  Possível  crime ambiental  (Lei  n°  9.605/98).  Notícia  de suposta 

irregularidade  em  procedimento  de  licenciamento  ambiental  que  culminou  na  autorização  para 
construção de um posto de combustível, bem como da existência de eventuais danos ao meio ambiente. 
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações prestadas pelo IBAMA no 
sentido de que a pessoa jurídica foi vistoriada, estando a mesma com suas atividades licenciadas pelo  
IPAAM. Parecer técnico do referido órgão ambiental estadual relata que não há qualquer ato infracional 
em desfavor do representado, que encontra-se com situação ambiental regular. 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.

520.Processo:0000402-37.2014.4.05.8400 Voto: 2008/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Expediente instaurado a partir de ofício do IBAMA comunicando possível ocorrência de crime  

ambiental em virtude de pessoa jurídica “Deixar de apresentar relatórios ambientais nos prazos exigidos pela  
legislação”. Constatação de que a empresa autuada sequer encontra-se inscrita no sistema de controle do 
Cadastro  Técnico  Federal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Infração  de  natureza 
administrativa (art. 17 da Lei n° 6.938/81 e art. 76 do Decreto n° 6.514/08). Aplicação de multa pelo IBAMA. 
Ausência de justa causa para prosseguir na 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.

521.Processo:0006113-57.2013.4.05.8400 Voto: 2009/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Alegação de que Advogado teria  

utilizado número de registro na OAB/RN pertencente a outro profissional em peça jurídica. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Verificação de que o investigado era, de fato, Advogado legalmente 
habilitado perante a OAB/RN, havendo apenas um equívoco na confecção da petição analisada (erro 
material).  Eventual  uso  de  um  modelo  de  arquivo  pertencente  à  titular  do  registro  indevidamente 
utilizado. Evidente ausência de dolo. Ausência de justa causa para prosseguir  na persecução penal. 
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.

522.Processo:1.10.000.000162/2014-50 Voto: 2149/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 2 (duas)  

parcelas de benefício previdenciário após o óbito da segurada, referentes aos meses do falecimento e ao 
subsequente (11/2006 e 12/2006). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, 
considerando  que  o  óbito  da  beneficiária  ocorreu  em  16/11/2006.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
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.

523.Processo:  1.00.000.004207/2014-10 Voto: 2334/2014 Origem: PRM/APUCARANA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Saques indevidos de 3 (três)  

parcelas de benefícios previdenciários,  entre 07/2002 a 09/2002, após o óbito da titular.  Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante 
fraude, considerando que o óbito ocorreu em 20/07/2002. 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.

524.Processo:1.24.000.001478/2013-92 Voto: 2257/2014 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 2 (duas)  

parcelas de benefício previdenciário após o óbito do segurado, referentes aos meses do falecimento e ao 
subsequente (5/2004 e 6/2004). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, 
considerando  que  o  óbito  do  beneficiário  ocorreu  em  4/5/2004.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
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.

525.Processo:1.33.009.000032/2014-32 Voto: 2260/2014 Origem: PRM/CAÇADOR-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 1 (uma) 

parcela de benefício previdenciário após o óbito da segurada, referente ao mês do falecimento (1/2008).  
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita,  
mediante fraude, considerando que o óbito da beneficiária ocorreu em 8/1/2008. Ausência de justa causa 
para o 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.

526.Processo:00618/2012 Voto: 2195/2014 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP). Recebimento indevido de 5 

(cinco) parcelas de benefício previdenciário após a morte do segurado ocorrida em 13/11/2006. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligência. Benefício recebido mediante a utilização de cartão 
magnético, sem atualização pela rede bancária. Segurado que não possuía procurador válido na data do 
óbito. Não identificação 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 a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

527.Processo:1.33.000.000737/2014-30 Voto: 2200/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP). Possível concessão de 

auxílio-doença sem cumprimento de carência. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O benefício  
que havia sido suspenso administrativamente pelo INSS foi restabelecido por sentença judicial transitada em 
julgado, que entendeu comprovada a qualidade de segurado, do ora investigado, ao tempo do acidente. 
Ausência de justa causa para o 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.

528.Processo:1.20.001.000135/2010-05 Voto: 2201/2014 Origem: PRM/CÁCERES-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
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Ementa : Inquérito civil público. Crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1° do DL n° 201/67). Apuração de 
irregularidades em convênio firmado entre a FUNASA e Município, para execução de obra de construção 
de módulos sanitários. 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.

529.Processo:  1.30.019.000062/2011-99 Voto: 2267/2014 Origem: PRM/TERESÓPOLIS-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei n. 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC 

n° 75/93, art. 62-IV). Diligências perante a Receita Federal. Informações de que o crédito tributário estaria  
extinto em razão da decadência tributária. Crime de natureza material que somente se materializa após a  
constituição definitiva do crédito tributário, fato que se mostra impossível no caso dos autos. Aplicação da 
Súmula Vinculante n. 24, do STF. Ausência de materialidade delitiva. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
530.Processo:1.33.005.000226/2013-97 Voto: 2075/2014 Origem: PRM/JOINVILLE-SC

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Relatório de inspeção ordinária na 

Superintendência  da  Polícia  Rodoviária  Federal  em  Santa  Catarina,  realizada  em  24/5/2013,  pelo 
GCEAP da PR/SC,  para  ciência.  Revisão  de arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Relatório  de 
inspeção em ordem. Conclusão que as instalações físicas da DPRF proporcionam o exercício adequado 
da atividade-fim, porém a quantidade de servidores é insuficiente. Expediente que cumpriu seu objeto. 
Ciência do Colegiado. 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.

531.Processo:1.00.000.017364/2013-04 Voto: 2074/2014 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Relatório de inspeção ordinária na 

Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre/MG, realizada em 13/11/2013, pelo GCEAP da 
PR/MG, para ciência. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Relatório de inspeção em 
ordem.  Conclusão  que  a  Delegacia  se  encontra  adequadamente  instalada,  tem  apresentado  bom 
funcionamento,  com número  de  servidores  compatível  com  o  serviço.  Informações  de  que  não  se 
verificaram  reparos  significativos  a  serem  realizados  na  condução  dos  trabalhos  desenvolvidos  na 
unidade  policial.  Expediente  que  cumpriu  seu  objeto.  Ciência  do  Colegiado.  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.

532.Processo:1.00.000.017802/2013-26 Voto: 2073/2014 Origem: PRM/ARAÇATUBA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Relatório de inspeção ordinária na 

Delegacia de Polícia Federal em Jales/SP, realizada no período de 30/9/2013 a 2/10/2013, pelo GCEAP 
da PR/SP, para ciência. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Relatório de inspeção em 
ordem. Informações de que, de um modo geral, são muito boas as condições das instalações físicas da  
Delegacia. Do exame de livros,  documentos e inquéritos, não foram detectadas irregularidades e os 
atrasos no cumprimento das diligências são atribuídos à falta de pessoal e ao acumulo de serviço.  
Expediente que cumpriu seu objeto. Ciência do Colegiado. 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.

533.Processo:1.32.000.000644/2012-81 Voto: 2076/2014 Origem: PR/RR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado, no âmbito da PR/RR, com vistas ao Controle Externo da 

Atividade Policial, em razão da tipificação de condutas, em Auto de Prisão em Flagrante, sem a devida 
fundamentação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  O  Parquet  Federal 
expediu recomendação ao Superintendente Regional da PF/RR para que orientasse os Delegados a 
promoverem  a  adequada  subsunção  dos  fatos  investigados  às  correspondentes  normas  penais 
incriminadoras,  acompanhado  da  devida  explicitação  das  etapas  de  enquadramento  dos  fatos  às 
elementares  dos  tipos  penais  reputados  aplicáveis.  Informações  que  a  Recomendação 
004/2013/MPF/RR foi acatada e encaminhada às autoridades policiais e debatida em reunião com a 
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administração da Superintendência Regional de Polícia Federal em Roraima.  Expediente que cumpriu 
seu objeto. Ciência do Colegiado. 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 07/04/2014, 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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	Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime encaminhada por meio do sistema “Digi-Denúncia” dando conta de suposta veiculação de pornografia infantil na internet. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consulta ao endereço eletrônico apontado não indicou qualquer material de pornografia infantil. Materialidade delitiva não evidenciada. Ausência de fundamentos para a continuidade da persecução penal. Homologação de arquivamento.

