
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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

ATA DA 597ª SESSÃO DE REVISÃO

Local e data: Brasília (DF), 12 de maio de 2014.
Início e término: Das 13h30 às 18h.

Aos doze dias do mês de maio 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, e os Suplentes, Dr. Carlos Alberto 
Carvalho de Vilhena Coelho, Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, ausente 
justificadamente o  Dr.  Oswaldo José Barbosa Silva, a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, julgou os 
seguintes procedimentos:

Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

ORIGEM JUDICIAL

001.Processo:0006732-39.2012.4.03.6181 Voto: 3427/2014 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO.  OBTENÇÃO  DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). 
MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  CASO  DE  MERO  ILÍCITO  CIVIL.  DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO.  CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA A 
OBTENÇÃO  DE  FINANCIAMENTO  JUNTO  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  CONDUTA  QUE  SE 
SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº  
7.492/86, consistente na obtenção fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um automóvel.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, ressaltando que “não se 
vislumbra nos autos lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora inserta no artigo 19 
da Lei nº 7.492/1986, haja vista que os tipos penais nela contidos visam, em sentido amplo, a proteção 
da higidez do sistema financeiro nacional”. Afirmou ser “inegável que o presente financiamento, qual seja 
de um automóvel, em nenhum momento colocou em risco o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro em 
sua integralidade, tão pouco ameaçou o patrimônio do Banco”.
3. O Juízo da 2ª Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e 
de  Lavagem  ou  Ocultação  de  Bens,  Direitos  e  Valores  da  Seção  Judiciária  de  São  Paulo,  não 
concordando com o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal, determinou a 
remessa dos autos a este Colegiado, com fundamento no art. 28 do CPP. Concluiu que “reiteradas ações 
deste tipo desestabilizam a confiabilidade das instituições que compõem o sistema financeiro nacional, 
podendo implicar, inclusive, em alterações da política de como que é tratado este tipo de mútuo”.
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo restou celebrado com finalidade certa, consistente na 
aquisição de automóvel, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, que 
não exige qualquer destinação específica.
5. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de mútuo com destinação específica e vinculada – com 
recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas – configura o crime previsto 
no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o 
crime em apuração. Precedentes do STJ (CC nº 112.244-SP e CC nº 121.224/SC).
6. Por outro lado, como ressaltado nos autos do Processo nº 5001850-50.2013.4.04.7000, oriundo do 
Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, “no caso em apreço, ainda que se possa sustentar que 
a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional) não seja muito expressiva, em 
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face  exclusivamente  do  valor  monetário  do  financiamento  obtido,  não  se  pode  considerar  como 
reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, mediante a utilização de 
documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o prévio e deliberado intuito de não 
adimplir as prestações avençadas. Ainda, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada 
sob  uma  perspectiva  aumentada,  considerando-se  a  totalidade  do  sistema.  Isso  porque  a  fraude 
perpetrada  pelo  agente,  ainda  que  de  pequena  monta,  se  considerado  o  potencial  econômico  das 
instituições financeiras, impacta a estabilização do sistema como um todo”.
7. “A prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a ausência de 
repressão penal em casos como o presente implica a vulneração do bem jurídico tutelado pela norma em 
comento, já que a análise dos seus efeitos, numa perspectiva coletiva, indica grave lesão ao bem jurídico 
que norma objetiva proteger”.
8. Competência da Justiça Federal.  Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA
002.Processo:1.24.000.000090/2014-55 Voto: 3402/2014 Origem: PRR 5ª REGIÃO

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). 

CRIME DE NATUREZA MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE PUNIBILIDADE. REVISÃO 
DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62-IV).  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA 
VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. A notícia de crimes de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária, 
previstos nos arts.  168-A e 337-A do Código Penal,  foi  arquivada com fundamento na ausência de 
constituição definitiva do crédito tributário.
2. O crime do art.  168-A, de natureza formal,  caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social  das 
contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para 
obstar  a  persecução penal  até  o  término  de  procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  prejuízo 
efetivamente experimentado. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 02/06/2011).
3.  No  caso  do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  não  há  necessidade  de  nenhum 
procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária devida. O desconto 
ou  retenção de  certa  quantia  ao salário  é  ato  que concerne exclusivamente ao poder  decisório  do 
empregador. Assim, se há valor retido, apurado segundo o próprio juízo do empregador, há a obrigação 
do recolhimento respectivo aos cofres da Previdência Social, independente do fato de o valor descontado 
corresponder, ou não, ao do crédito exigível.
4. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao empregador a obrigação jurídica 
de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso, 
conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A discussão 
administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC 93874, Rel.  Min.  
Cezar Peluso, DJ de 11/4/08).
5.  Em relação ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) o arquivamento é 
acertado, em razão da natureza material do crime e da inexistência de constituição definitiva do crédito 
tributário. Nesse sentido é a Súmula Vinculante nº 24 do STF.
6. Homologação do arquivamento quanto ao crime do art. 337-A do CP e designação de outro membro do 
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime do art. 168-A do CP. 

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

003.Processo:1.22.006.000361/2013-14 Voto: 3405/2014 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A). 

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62-IV). CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE 
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA.  INAPLICABILIDADE DO ART.  83  DA LEI  Nº  9.430/96. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. A notícia de crime de apropriação indébita previdenciária previsto no art. 168-A do Código Penal, foi  
arquivada com fundamento na ausência de constituição definitiva do crédito tributário.
2. O crime do art.  168-A, de natureza formal,  caracteriza-se pelo não repasse à Previdência Social  das 
contribuições previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador, de modo que não há motivo para 
obstar  a  persecução penal  até  o  término  de  procedimento  administrativo  destinado  a  apurar  o  prejuízo 
efetivamente experimentado. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 02/06/2011).
3.  No  caso  do  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  não  há  necessidade  de  nenhum 
procedimento prévio para apurar o montante ou o valor da contribuição previdenciária devida. O desconto 
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ou retenção de  certa  quantia  ao salário  é  ato  que concerne exclusivamente ao poder  decisório  do 
empregador. Assim, se há valor retido, apurado segundo o próprio juízo do empregador, há a obrigação 
do recolhimento respectivo aos cofres da Previdência Social, independente do fato de o valor descontado 
corresponder, ou não, ao do crédito exigível.
4. Além disso, o tipo penal aperfeiçoa-se no momento em que nasce ao empregador a obrigação jurídica 
de transferir à autarquia as importâncias que reteve a título de desconto previdenciário. Nesse caso, 
conjugam-se as duas condutas previstas no tipo penal -"descontar" e "deixar de recolher". A discussão 
administrativa sobre o valor, portanto, é de todo irrelevante sob tal aspecto. [...](HC 93874, Rel.  Min.  
Cezar Peluso, DJ de 11/4/08).
5. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

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

004.Processo:1.00.000.006996/2012-53 Voto: 3407/2014 Origem: PRM/REDENÇÃO-PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. REVISÃO. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO 

(CP,  ART.  149)  E  DE  SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A). 
ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. CRIME DE OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (CP, ART. 297 § 
4º). DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
1.  Peças  de  Informação.  Relatório  resultante  das  ações  de  fiscalização  empreendidas  com  vistas  à 
erradicação do trabalho em condições análogas a de escravo.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento em relação ao crime 
do art. 149 do CP, por não terem sido encontrados trabalhadores submetidos a condições degradantes 
de trabalho e quanto ao crime do art. 337-A do CP, em razão da ausência de constituição definitiva do 
crédito tributário. No que concerne ao crime de omissão de registro em CTPS (art. 297, § 4° do CP), 
declinou de suas atribuições, por entender que a competência para processar e julgar o crime é da Justiça 
Estadual. Remessa à 2ª Câmara.
3. Em relação ao crime de trabalho escravo (CP, art. 149), considerando que não foram encontrados indícios 
de  que  os  trabalhadores  fossem  submetidos  a  trabalhos  forçados  ou  a  jornada  exaustiva,  nem  que 
laborassem em condições degradantes ou que tivessem sua locomoção restringida em razão de dívida com o  
empregador, ou ainda, a existência de fraude ou violência, o arquivamento é a medida que se impõe.
4.  O  arquivamento  também é  acertado  no  que  diz  respeito  ao  crime  de  sonegação  de  contribuição 
previdenciária (CP, art. 337-A), em razão da natureza material do crime e da inexistência de constituição  
definitiva dos créditos tributários. Nesse sentido é a Súmula Vinculante nº 24 do STF.
5. O declínio de atribuições não deve ser homologado. Enunciado nº 27 da 2ª CCR: “A persecução penal  
relativa aos crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério  
Público Federal, por ofenderem a Previdência Social”.
6. Homologação do arquivamento em relação aos crimes de redução a condição análoga à de escravo 
(CP, art. 149) e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) e  não homologação do 
declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na 
persecução penal no que se refere ao crime previsto no art. 297, § 4° do Código Penal, entre outros que  
a investigação descortinar.

Decisão :Após  o  voto  da  Relatora  e  da  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  pela  homologação  do 
arquivamento em relação aos crimes do art. 337-A e pela não homologação do crime do art. 297 §4º – 
CP, pediu vista o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

005.Processo:1.00.000.012529/2013-43 Voto: 3408/2014 Origem: PRM/REDENÇÃO-PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEIS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 149 E 297, § 4° DO CP. REVISÃO 

DE  ARQUIVAMENTO  E  DECLÍNIO  (LC  N°  75/93,  ART.  62-IV  C/C  ENUNCIADO  N°  32).  NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. INDÍCIOS, 
PORÉM, DA PRÁTICA DO CRIME DE OMISSÃO DE REGISTRO EM CTPS (ART.  297,  § 4º  DO CP). 
ENUNCIADOS N° 26 E 27 DA 2ª CCR/MPF. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO QUANTO AO CRIME 
DE REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART. 149 DO CP). NÃO HOMOLOGAÇÃO DO 
DECLÍNIO  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO 
PENAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART 297, § 4º DO CP.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possíveis crimes de redução a condição análoga à 
de escravo (art. 149 do CP) e omissão de registro em CTPS (art. 297, §4° do CP).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento em relação ao crime do 
art.  149 do  CP,  por  não terem sido  encontrados  trabalhadores  submetidos  a  condições  degradantes  de 
trabalho. Já quanto ao ao crime de omissão de registro em CTPS (art. 297, § 4° do CP), declinou de suas 
atribuições ao Ministério Público Estadual, por não haver lesão a bens, serviços ou interesses da União.
3. Em relação ao crime previsto no art. 149 do CP, de fato, não restou caracterizado o trabalho escravo, 
conforme relatório de fiscalização acostado aos autos.
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4. No entanto, quanto a notícia de omissão de registro de vínculo empregatício de 2 (dois) trabalhadores, 
tal fato se amolda ao tipo do art. 297, § 4º do CP, sendo de competência da Justiça Federal (Enunciados 
n° 26 e 27 da 2ª CCR/MPF) e que se consuma no momento em que o agente não realiza a inserção das 
informações nos documentos mencionados no parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal.
5. Homologação do arquivamento quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 
do CP) e não homologação do declínio e designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal em relação ao crime previsto no art. 297, § 4º do CP.

Decisão :Após  o  voto  da  Relatora  e  da  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen  pela  homologação  do 
arquivamento em relação aos crimes do art. 149 e pela não homologação do crime do art. 297 §4º – CP, 
pediu vista o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
006.Processo:1.33.008.000155/2014-83 Voto: 3431/2014 Origem: PRM/ITAJAÍ-SC

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Expediente instaurado para apurar suposto ilícito ambiental, consistente em apresentar 

matrícula de imóvel, localizado no centro histórico de Itajaí e tombado, desatualizada com o escopo de 
iludir à municipalidade e obter autorização para edificação. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Imóvel  
tombado pelo Estado de Santa Catarina e pelo Município de Itajaí. Competência da Justiça Estadual. 
Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  ao 
Ministério Público Estadual.

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

007.Processo:1.00.000.005965/2014-47 Voto: 3399/2014 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Administrativo. Crime de apropriação indébita em detrimento de particular (CP, art. 168, § 1º, 

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

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

008.Processo:1.30.001.001348/2014-23 Voto: 3398/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de concorrência desleal entre empresas do setor de suplementos alimentares 

(Lei  nº  8.137/90,  art.  4º).  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32).  Ausência  de elementos  de informação 
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

009.Processo:1.13.002.000247/2013-25 Voto: 3400/2014 Origem: PRM/TEFÉ-AM 
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  fato.  Expediente  instaurado  para  apurar  supostos  crimes  de  desobediência  (CP,  art.  330)  e 

desacato (CP, art. 331), praticados contra fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Amazonas, bem 
como estocagem ilegal de grande quantidade de pirarucu (Lei nº 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 
32). Ausência de envolvimento de servidor público federal. Espécime não ameaçada de extinção (IN-MMA nº 
003 de 26/05/2003). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal  para a  persecução penal.  Homologação do declínio  de atribuições  ao Ministério  Público 
Estadual.

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

010.Processo:1.15.000.000731/2014-81 Voto: 3282/2014 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possíveis crimes de calúnia (CP, art. 138) e constrangimento ilegal (CP, art. 146), praticados  

por alunos e professores do Curso de Hotelaria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará – IFCE, contra aluno do mesmo curso. Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições 
(Enunciado 32 da 2ª CCR/MPF). Crime 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. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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011. Processo:1.34.010.000493/2014-39 Voto: 3401/2014 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Possível incitação à prática de crime (CP, art. 286). Existência de um sítio na internet que  

supostamente instiga o estupro de mulheres. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).O fato de o suposto crime 
ter  sido  cometido  por  meio  da  rede  mundial  de  computadores,  ainda  que  em  páginas  eletrônicas 
internacionais, não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.Precedente do STJ (CC 121.431/SE, 
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 07/05/2012). 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.

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

012.Processo:1.34.028.000030/2014-88 Voto: 3281/2014 Origem: PRM/BRAGANÇA PAULISTA-SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Notícia anônima. Crime de  maus-tratos contra criança (CP, art.  136).  Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32). Fato narrado que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 
109 da Constituição da República.  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

013.Processo:1.25.002.000706/2014-31 Voto: 3490/2014 Origem: PRM/CASCAVEL/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de falsificação de documento particular (CP, artigo 298). Apresentação de 

atestados médicos falsos à Associação de Instituto Vocacional e Assistencial, com o objetivo de obter abono 
de faltas das aulas em que esteve ausente no curso superior de Administração (instituição de ensino superior 
privada). Revisão de declínio (Enunciado 32 – 2ª CCR). Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. 
Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

014.Processo:1.29.000.000167/2014-19 Voto: 3489/2014 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de expediente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, 

noticiando a ocorrência de movimentações financeiras atípicas efetuadas por particulares. Possível crime de 
lavagem ou ocultação de valores. Lei nº 9.613/98, art. 1º. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR).  
Indícios da prática de crime de lavagem de capitais cuja origem, em tese, é decorrente do envolvimento dos  
noticiados com esquema ilegal de exploração de jogos de azar. Entendimento de que o crime de lavagem de 
dinheiro é de competência da Justiça Federal somente quando praticado contra o sistema financeiro e a 
ordem  econômico-financeira,  ou  em detrimento  de  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  ou  de  suas  
entidades, ou quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Hipótese em que os dados 
inicialmente colhidos evidenciam a ocorrência de contravenção penal.  Carência de elementos capazes de 
justificar a atribuição do Parquet Federal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

015.Processo:1.25.002.000707/2014-85 Voto: 3488/2014 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de charlatanismo (CP, art. 283) e/ou curanderismo (CP, art. 284), praticado por 

pastora de igreja. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Ausência de atribuição do Ministério  
Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

016.Processo:1.15.000.001056/2014-15 Voto: 3482/2014 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime ambiental (art. 34, III da Lei 9.605/1998). Empresa que foi surpreendido por  

fiscalização, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, transportando 03 caixas contendo camarão e 01 caixa 
isotérmica contendo cerca de 46kg de peixes da espécie cioba, desacompanhados de comprovante de origem 
ou  autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Revisão  declínio  (Enunciado  nº  32  –  2ª  CCR/MPF). 
Constatação que as espécies não estão incluídas no anexo I da IN/MMA nº 05/2004 (rol de invertebrados  
aquáticos e peixes ameaçados de extinção). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de declínio.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 
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HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
017.Processo:1.25.003.003887/2014-47 Voto: 3397/2014 Origem: PRM/FOZ DO IGUAÇU/PR

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de representação na qual se noticia a suposta ocorrência 

de abuso de autoridade por parte de Delegado da Policial Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art.  62-IV).  Diligências.  Constatação  de  que  a  atuação  do  delegado  não  foi  marcada  por  qualquer 
irregularidade, tendo o mesmo agido no estrito cumprimento de seus deveres funcionais.  Inexistência de 
elementos seguros aptos a demonstrar qualquer excesso praticado pelo agente público. Homologação de 
arquivamento.

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

018.Processo:1.10.000.000016/2014-24 Voto: 3481/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar a prática de suposto crime ambiental previsto no art. 29, § 1°, III da Lei  

n° 9.605/98. Transportar espécimes da fauna silvestre sem autorização da autoridade competente. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos noticiados objeto de inquérito policial. Aplicação do princípio ne 
bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

019.Processo:1.10.000.000018/2014-13 Voto: 3429/2014 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar a prática de suposto crime ambiental previsto no art. 29, § 1°, III da Lei  

n° 9.605/98. Transportar espécimes da fauna silvestre sem autorização da autoridade competente. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos noticiados objeto de inquérito policial. Aplicação do princípio ne 
bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

020.Processo:1.33.001.000466/2013-21 Voto: 3433/2014 Origem: PRM/BLUMENAU-SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Expediente  instaurado  para apurar  notícia  de saques fraudulentos  de  quotas  e  de 

rendimentos em contas de diversos participantes do Programa de Integração Social – PIS. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos que são objeto do PA nº 200.72.05.003110-4, 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 da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

021.Processo:1.35.000.000592/2014-01 Voto: 3406/2014 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime de furto, na modalidade tentada, em detrimento da Polícia Rodoviária Federal (CP, art. 

155 c/c art. 14-I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Existência de processo judicial que apura 
os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento. 

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

022.Processo:1.33.001.000178/2014-58 Voto: 3404/2014 Origem: PRM/BLUMENAU-SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Descumprimento de notificação lavrada pelo  

IBAMA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62-IV). Infração administrativa que deu ensejo à aplicação 
de multa (Decreto nº 6.514/08, arts. 80 e 81). Ausência de expressa ressalva da possibilidade de cumulação  
da multa com sanção penal. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

023.Processo:1.28.400.000073/2013-85 Voto: 3436/2014 Origem: PRM/ASSU-RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime contra a honra de 03 (três) professoras da Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido – UFERSA (CP, art. 140,  caput e 3º).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). No 
caso, não obstante as professoras tenham, em um primeiro momento, manifestado a sua indignação perante 
a Ouvidoria da Secretaria de Política para as Mulheres,  as vítimas não demonstraram diante do  Parquet 
Federal qualquer interesse em ver o manuseio de uma ação penal. Não atendimento da requisição ministerial  

6



de audiência,  sem apresentação de  razões e provas  hábeis  a  justificar  o  ocorrido.  Novamente o  órgão  
ministerial  insistiu  na  elucidação  dos  fatos,  tendo  obtido  resposta  de  que  as  representantes  não  mais 
laboravam naquele campus da Universidade Federal. Ausência de medidas judiciais ou extrajudiciais a serem 
tomadas. Homologação do arquivamento.

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

024.Processo:1.28.400.000001/2014-19 Voto: 3435/2014 Origem: PRM/ASSU-RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime de injúria (CP, art. 140). Expediente instaurado para apurar possível ocorrência do 

crime de injúria contra professor por diretor de Instituto Federal. Afirmou o declarante que o diretor o 
chamou de dissimulado por mais de uma vez, e ainda acusou o mesmo de apenas se preocupar com o 
seu problema. Aduziu ainda que houve outra ofensa em uma reunião pedagógica no início do semestre  
de 2012, quando o diretor o chamou de descompromissado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 
62-IV).  Os  elementos  constantes  do  autos  apontam para  ocorrência  de  mero  dissabor  e  aborrecimento 
experimentado pelo declarante. Ausência de indícios do crime de injúria. Homologação do arquivamento.

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

025.Processo:1.33.001.000009/2014-18 Voto: 3430/2014 Origem: PRM/BLUMENAU-SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  

62-IV). Decisão judicial proferida com previsão de aplicação de pena de multa, em caso de descumprimento. 
Para a configuração do delito de desobediência, não basta o não cumprimento de uma ordem judicial, sendo  
indispensável que inexista a previsão de sanção específica em caso de seu descumprimento. Atipicidade. 
Homologação do arquivamento.

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

026.Processo:00399/2013 Voto: 3432/2014 Origem: PRM/ARAPIRACA-AL
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito  Policial.  Crime  de  desobediência  (CP,  art.  330).  Descumprimento,  por  parte  do  Diretor  do 

DETRAN, de ordem judicial oriunda da 8ª Vara de Justiça Federal de Alagoas. Revisão de arquivamento 
(LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  O  DETRAN justificou  o  descumprimento  da  ordem  judicial  em razão  da 
divergência enter o número do processo informado pela Justiça e a numeração do processo constante 
de seu sistema em relação ao veículo objeto da restrição. Ademais, a pessoa intimada pelo Oficial de 
Justiça não era o destinatário da ordem judicial,  tampouco o agente público para cumprir  a ordem. 
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

027.Processo:1.30.017.000231/2014-53 Voto: 3409/2014 Origem: PRM/S. J. DO MERITI-RJ 
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 parcelas de benefício previdenciário após 
a morte da segurada em 10/03/2003. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada 
que  não  possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Homologação  do 
arquivamento.

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

028.Processo:1.30.017.000298/2014-98 Voto: 3410/2014 Origem: PRM/S. J. DO MERITI-RJ 
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 parcelas de benefício previdenciário após 
a morte do segurado em 26/03/2006. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado 
que  não  possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Homologação  do 
arquivamento.

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

029.Processo:1.30.017.000321/2014-44 Voto: 3411/2014 Origem: PRM/S. J. DO MERITI-RJ 
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  05  (cinco)  parcelas  de  benefício 
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previdenciário após a morte do segurado em 07/04/2007. Benefício recebido mediante a utilização de cartão 
magnético. Segurado que não possuía procurador ou representante legal. Ausência de indícios de  autoria. 
Homologação do arquivamento.

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

030.Processo:1.13.000.000581/2014-80 Voto: 3434/2014 Origem: PR/AM
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  03  (três)  parcelas  de  benefício 
previdenciário  após  o  óbito  dos  titulares,  em  12/07/2006  e  23/04/2006.  Evidente  ausência  de  dolo 
específico  de  obter  vantagem  ilícita  em  prejuízo  do  INSS.  Valores  sacados  indevidamente  que  são 
utilizados,  em  regra,  para  custear  despesas  com  hospitalização  e  funeral  do  titular  do  benefício. 
Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

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

031.Processo:1.33.000.000136/2014-27 Voto: 3428/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Suposta prática do crime de falso testemunho em reclamação trabalhista (CP, art. 342). 

Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62-IV).  Ausência  de  potencialidade  lesiva  das  declarações. 
Contrariedades, juridicamente irrelevantes, nos depoimentos prestados pelas testemunhas da reclamante e 
da reclamada. Sentença fundada em outros elementos de prova existentes nos autos. Falta de justa causa 
para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

032.Processo:1.35.000.001179/2010-21 Voto: 3403/2014 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) 

e de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A). 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 Lei n. 11.196/05, com as alterações decorrentes da Lei n.  
11.960/2009. 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  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 § 4º do art. 96 da Lei n. 11.196/09 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 o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

033.Processo:1.11.000.000284/2014-17 Voto: 3437/2014 Origem: PR/AL
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de Fato.  Suposto  crime contra  a ordem tributária  (arts.  1º  e  2º  da Lei  nº  8.137/90).  Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Fatos ocorridos no período de 1989 a 1992. Constituição definitiva do 
crédito tributário em 1998. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, incisos III e V). Extinção de 
punibilidade (CP, art. 107- IV). Homologação de arquivamento.

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

034.Processo:1.15.000.000490/2013-99 Voto: 3485/2014 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Comércio de arma de choque (Lei nº 10.826/03, art. 26). Representação noticiando que 

estariam sendo vendidas no comércio de Fortaleza uma lanterna que serviria para expedir carga elétrica, 
a  qual  poderia  ser  utilizada  indevidamente  como  instrumento  de  proteção  individual.  Tal  situação 
configuraria a lanterna como um tipo de arma, a qual, por sua natureza, não poderia ser comercializada 
de modo indiscriminado.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Diligências. Informações da 
Receita Federal  no sentido de que  “não conseguimos identificar a venda ou a exposição à venda de  
lanternas que procedessem à liberação de descargas elétricas de 2.000 volts”.  Ausência de elementos 
capazes de evidenciar materialidade delitiva de fatos que justifiquem a persecução penal. Homologação 
do arquivamento. 

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

035.Processo:0357/2013 – IPL Voto: 3440/2014 Origem: PRM – IRECÊ/BA
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Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito policial.  Extração irregular  de recursos minerais (areia).  Crimes tipificados no art.  2º  da Lei 

8.176/91 (crime contra o patrimônio da União, na modalidade usurpação) e no art. 55 da Lei 9.605/98. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Materialidade constatada por laudo de perícia criminal 
federal.  Atividade  de  extração  mineral  que  se  encontrava  paralisada  há  mais  de  ano.  Ausência  de 
elementos  suficientes  da  autoria  delitiva.  Inexistência  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama 
probatório  atual.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

036.Processo:1.28.000.001239/2011-21 Voto: 3486/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. 1) Possíveis envasilhamento e comercialização de água de coco em 

desacordo com os padrões de identidade e qualidade estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento – MAPA. Crimes tipificados no artigo 7º-III da Lei nº 8.137/90 e no artigo 272 §§ 1º-A e 1º do  
Código Penal. 2) Suposta deficiência na fiscalização da Superintendência Federal de Agricultura. 3) Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV).  Diligências efetuadas. Realização de vistorias nos endereços  
indicados.  Fiscalizações  rotineiras.  Irregularidades  encontradas  que  resultam  na  lavratura  de  autos  de 
infração. Verificado o trâmite normal de todos os expedientes fiscalizatórios. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

037.Processo:0015179-82.2012.4.02.5101 Voto: 3487/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Inquérito Policial. Crime de uso de documento falso (CP, art. 304). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  

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

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

038.Processo:1.30.001.001358/2014-69 Voto: 3494/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Comunicação de prisão em flagrante (LC nº 75/93, art. 10). Revisão de arquivamento  

(LC nº 75/93, art. 62-IV). Ministério Público Federal que já se manifestou nos autos do processo relativo à 
prisão em flagrante comunicada. Objetivo atingido. Injustificável prosseguimento do presente feito, que 
se encontra desprovido de objeto. Homologação do arquivamento.

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

039.Processo:1.26.001.000088/2014-00 Voto: 3412/2014 Origem: PRM – PETROLINA/PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento 

(LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Possível fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurados falecidos 
até  06/07/2000.  Saques  indevidos  efetuados  até  02/04/2001.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV). 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). 2) Recebimento indevido de 01 (uma) parcela de 
benefício previdenciário após o óbito do titular, em 06/11/2002. Saque efetuado pela mãe do segurado para 
custear despesas com o funeral do titular do benefício.  Evidente ausência de dolo específico de obter 
vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. 3) Recebimento 
indevido de 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após a morte do segurado. Benefício recebido 
mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou representante legal. 
Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. 
4) Homologação do arquivamento.

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

040.Processo:1.10.000.000182/2014-21 Voto: 3413/2014 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 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após a 
morte da segurada em 07/02/2003. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada 
que  não  possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen. 

041.Processo:1.30.017.000383/2014-56 Voto: 3414/2014 Origem: PRM – S. J. DE MERITI/RJ
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 05 (cinco) parcelas de benefício previdenciário após a 
morte do segurado em 24/06/2005. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado 
que  não  possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

042.Processo:1.30.017.000402/2014-44 Voto: 3415/2014 Origem: PRM – S. J. DE MERITI/RJ
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 04 (quatro) parcelas de benefício previdenciário após a 
morte do segurado em 07/11/2008. Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado 
que  não  possuía  procurador  ou  representante  legal.  Ausência  de  indícios  de  autoria.  Inexistência  de 
diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

043.Processo:1.29.016.000048/2014-89 Voto: 3480/2014 Origem: PRM – CRUZ ALTA/RS
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 03 (três) parcelas de benefício previdenciário após o 
óbito do titular, em 24/10/2003. Último saque indevido realizado em janeiro de 2004. Evidente ausência de 
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são 
utilizados,  em  regra,  para  custear  despesas  com  hospitalização  e  funeral  do  titular  do  benefício. 
Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

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

044.Processo:1.15.000.000909/2014-93 Voto: 3417/2014 Origem: PR/CE
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 02 (duas) parcelas de benefício previdenciário após o 
óbito do titular,  em 04/06/2007. Último saque indevido realizado no dia 06/08/2007. Evidente ausência de 
dolo específico de obter vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Valores sacados indevidamente que são 
utilizados,  em  regra,  para  custear  despesas  com  hospitalização  e  funeral  do  titular  do  benefício. 
Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. Homologação do arquivamento.

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

045.Processo:1.33.000.001095/2014-96 Voto: 3418/2014 Origem: PR/SC
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 01 (uma) parcela de benefício previdenciário após o 
óbito da titular,  em 15/03/2008. Saque indevido realizado no dia 31/03/2008, totalizando R$ 415,00. Valor 
pago que era parcialmente 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. Cumprimento da Orientação nº 04 da 2ª CCR/MPF. 
Homologação do arquivamento.

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

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

VOTOS-VISTA
046.Processo:1.18.000.000538/2012-76 Voto-Vista: 50/2014 Origem: PR/GO

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho Voto: 3354/2013
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposta  prática  dos  crimes  de  gestão  temerária  de  instituição 

financeira assemelhada e de fraude à fiscalização ou ao investidor (Lei  7.492/86, artigos 4º, parágrafo 
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único, e 9º). A Fundação Celg de Seguro e Previdência (ELETRA) provisionou para perdas a importância 
de mais  de 14 milhões  de reais,  correspondente  à  totalidade das aplicações em Cédulas  de  Crédito 
Bancário  emitidas  pela  Clima  Termoacústica  Ltda.,  bem  como promoveu  reconhecimento  contábil  de 
crédito  no  valor  de mais  de  5  milhões  de  reais,  que  supostamente  tinha  com o  Banco  Nacional  de 
Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES),  registrando-o  como  ativo.  A  falência  da  Clima 
Termoacústica Ltda. só ocorreu depois que a manutenção dos ativos na carteira da ELETRA se encontrava  
regular.  Ademais,  houve  registro  contábil  indevido  de  crédito  cujo  recebimento  não  se  encontrava 
suficientemente  assegurado,  mas  a  investigação  não  trouxe  evidências  suficientes,  para  autorizar  a 
responsabilização criminal, de que essa conduta tenha sido orientada no sentido deliberado de fraudar a 
fiscalização ou o investidor. Ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação.

Vista :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 

NACIONAL.  RECONHECIMENTO  CONTÁBIL  INDEVIDO.  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  APLICAÇÃO 
FINANCEIRA EM DESACORDO COM A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. CONFIGURAÇÃO, EM TESE, 
DO CRIME DE GESTÃO TEMERÁRIA.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de procedimento investigatório criminal  instaurado para apurar possível  prática de crime de 
gestão temerária por  parte  dos  gestores da Fundação Celg de Seguros e  Previdência,  por  dois  fatos  
distintos,  a saber:  a) o reconhecimento contábil  de suposto crédito com o BNDES, ainda pendente de  
execução judicial, registrando-o como ativo, com o fito de reduzir o impacto de perdas provisionadas; b) as 
perdas  decorrentes  à  totalidade  da  aplicação  em  cédulas  de  crédito  bancário  emitidas  pela  Clima 
Termoacústica Ltda, que veio à falência.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento, por entender não existir dolo de fraudar a 
fiscalização  ou  o  investidor,  em  relação  ao  primeiro  fato.  Quanto  à  aplicação  em  CCBs  da  Clima 
Termoacústica Ltda,  sustentou que,  no  momento da falência  da empresa,  a  manutenção dos ativos  na 
carteira da ELETRA encontrava-se regular.
3. A circunstância em que ocorreu a contabilização do suposto crédito do BNDES como ativo, bem como a 
pronta reversão após a notificação da PREVIC, não evidencia o dolo de fraudar a fiscalização ou o investidor  
(art. 9º da Lei 7.492/86).
4. Já a respeito da aquisição de cédulas de crédito bancário emitidas pela empresa Clima Termoacústica Ltda, 
conforme auditoria  realizada  pela  PREVIC,  ficou  constatado  que  a operação  não  foi  conduzida  com os  
cuidados e a prudência exigidos pelas boas técnicas, já que foram descumpridos os limites da Política de  
Investimentos da entidade.
5.  A posterior  alteração  unilateral  da  Política  de  Investimentos  da  ELETRA não  tem  o  condão  de 
descriminalizar a conduta, já que foi assumido pela ELETRA um risco superior àquele legitimamente 
esperado pelos investidores.
6. Homologação parcial do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal 
para prosseguir na persecução penal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, vencido o relator, pela homologação parcial do arquivamento do crime 
de  fraude  à  fiscalização  ou  ao  investidor  (art.  9º  da  lei  7492/86)  e,  por  maioria,  não  homologar  o 
arquivamento dos demais crimes. Participaram da votação a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
047.Processo:0011834-17.2013.4.05.8100 Voto: 3470/2014 Origem: 11ª VF DE FORTALEZA/CE

Relator :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).  MPF:  PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÃO.  DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO. (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). APREENSÃO DE ANABOLIZANTE REMETIDO 
PELOS CORREIOS VIA ENCOMENDA NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE LESÃO DIRETA A 
BEM, SERVIÇO OU INTERESSE DA UNIÃO. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar suposto crime contra a saúde pública (CP,  
art. 273, § 1º-B, I e III), em razão da apreensão de medicamento sem registro no órgão competente.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, por 
entender,  em  síntese,  que  a  remessa  do  produto,  com  remetente  em  Fortaleza/CE  e  destinatário  em 
Apodi/RN, se deu no âmbito interno, sem qualquer traço de transnacionalidade da conduta.
3.  O Magistrado,  por  sua vez,  sustentou que a procedência  estrangeira  do medicamento firmaria  a 
competência processual da Justiça Federal.
4. Não há, data venia, atribuição do Parquet federal para investigar a distribuição de produto destinado a 
fins terapêuticos ou medicinais  sem registro  na Agência Nacional de Vigilância Sanitária  – ANVISA, 
quando inexistentes indícios da transnacionalidade da conduta, como no caso dos autos. Precedentes 
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STJ e STF (CC 126.223/SP, Rel Min. Alderita Ramos de Oliveira (Des. convocada do TJ/PE), Terceira  
Seção, DJe 15/05/2013); CC 110.497/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 
4/4/2011)); (RE 755446/RS, Rel. Min Ricardo Lewandowski, Dj 22/11/2013).
5. Homologação do declínio de atribuições.

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

048.Processo:5021808-19.2013.404.7001/PR Voto: 3455/2014 Origem: 5ª VF DE LONDRINA/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. ART. 28, DO CPP, C/C O ART. 62, IV, DA LC 75/93. DESCAMINHO.  TRIBUTOS 

NÃO-RECOLHIDOS ESTIMADOS EM VALOR ABAIXO DO PREVISTO NO ART. 20, CAPUT, DA LEI Nº 
10.522/2002. REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. Representação Fiscal para Fins Penais instaurada para apurar a prática, em tese, do crime de descaminho 
(art. 334 do Código Penal). Tributos não-recolhidos estimados em R$ 5.579,80, valor abaixo do previsto no 
art. 20, caput, da Lei nº 10.522/2002.
2. O il. Procurador da República entendeu ser caso de aplicação do princípio da insignificância e pediu o 
arquivamento dos autos, consignando a irrelevância de se perquirir acerca dos antecedentes do suposto 
infrator.
3. O MM. Juiz Federal se insurgiu contra o pedido de arquivamento.
4. Reiteração de conduta que afasta a aplicação do princípio da insignificância. 
5. Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Fato que não se revela penalmente irrelevante.  
Precedentes do C. STJ.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

049.Processo:0015604-09.2013.4.03.6181 Voto: 3444/2014 Origem: 9ª VF CRIMINAL DE SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C O ART. 62-IV DA LC N. 75/93. 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.  CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. 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,  
inciso I, da Lei n. 11.343/2006, da Lei n.º 11.343/06, pela importação de 13 sementes da planta de espécie 
Cannabis Sativa Linneu, vulgarmente conhecida por “maconha”.
2. O il. Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento dos autos porque ínfima a quantidade de 
substância apreendida, destinada a plantio para consumo pessoal. 
3. O MM. Juiz Federal não homologou o arquivamento, por entender que as sementes de maconha são aptas 
a gerar a manter um cultivo da planta proibida.
4. Ainda que as sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetraidrocanabinol) 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.  Sobre o tema, já decidiu o C. STJ:  “No caso,  o fato  narrado na denúncia,  ou seja,  a apreensão, na  
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal "ter em  
depósito" e "guardar" matéria-prima destinada a preparação de substância entorpecente ou que determine  
dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em atipicidade da  
conduta.  ”  (STJ  -  HC  100.437/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,  DJe 
02/03/2009). O disposto no art. 12, §1º, inciso I, da Lei n.º 6.368/76, corresponde ao teor do art. 33, §1º, inciso 
I, da Lei n.º 11.343/06 .
6. Depreende-se que a conduta da investigada se amolda, primae ictu oculis, ao art. 33, § 1º, inciso I, da Lei 
nº 11.343/11, diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente, 
ainda que para consumo próprio, afastada, assim, a tese de atipicidade da conduta.
7.  Independentemente  de  a  importação  das  sementes  ter  sido  para  consumo  próprio  ou  para  cultivo  e 
posterior revenda da substância entorpecente, a conduta da investigada reveste-se de potencialidade lesiva e 
de tipicidade formal, por isso prematuro o arquivamento do feito.
8. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

050.Processo:5006645-93.2013.404.7002/PR Voto: 3442/2014 Origem: 1ª VF CRIMINAL FOZ DO IGUAÇU
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  (LEI  11.343,  art.  33).  MPF: 

ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, 
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INC. IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF.
1.Trata-se de inquérito policial instaurado em virtude da apreensão de aproximadamente 78 kg de maconha 
pela Receita Federal do Brasil,  por ocasião da fiscalização de mercadorias em veículo encaminhado pela 
Polícia Rodoviária Federal.
2. O il.  Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por entender que o fato de ter sido 
encontrada a substância  entorpecente,  no pátio da Receita Federal,  somente dias após a apreensão do 
veículo pela Polícia Rodoviária Federal e sem a presença do interessado, enfraquecem a prova da autoria e 
da materialidade do crime.
3. O Juiz Federal, no entanto, discordou do pedido de arquivamento, sustentando que a ausência de prisão 
em flagrante e a deslacração no pátio da Receita Federal não elide a presunção de autoria e materialidade, e 
remeteu os autos a esta 2ª CCR, nos termos do art. 28 do CPP, c/c art. 62, IV, da LC nº 75/93.
4. A não identificação das drogas por parte dos agentes da Polícia Rodoviária Federal,  com consequente 
prisão em flagrante, não é circunstância apta a desconstituir a materialidade do crime e os indícios de autoria.
5.Isso porque, na linha da jurisprudência do STJ, o “Termo de Apreensão” da Receita Federal goza da 
presunção legal de legalidade e veracidade (HC 175.387/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 13/12/2010). 
6.Ademais, carece de amparo legal a presença do investigado no momento da apreensão de qualquer 
objeto ou substância ilícita que esteja em sua posse.
7.Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal.

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

051.Processo:0004498-39.2013.4.04.0000 Voto: 3514/2014 Origem: VF LAGES/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  OBTENÇÃO  DE  EMPRESTIMOS  CONSIGNADOS  E  DESCONTOS 

ANTECIPADOS DE TÍTULOS. MPF: CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DECLÍNIO À VARA 
ESPECIALIZADA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C A LC N. 75/93, ART. 62, INC. 
IV).  INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO APTO A CONFIGURAR CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO 
NACIONAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  E  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO 
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial visando apurar crimes perpetrados por particular em detrimento de instituição 
financeira (CEF), concernentes na obtenção de empréstimos consignados e obtenção de crédito junto à CEF 
mediante operações de desconto de cheques contraordenados ou sem provisão de fundos.
2. O il. Procurador da República oficiante em Lages/SC entendeu se tratar de crime contra o sistema 
financeiro, consignando ser irrelevante a finalidade do crédito obtido, e declinou de sua atribuição à vara  
especializada na capital.
3. Discordância do MM. Juiz Federal.
4.  A conduta  criminosa  de  obtenção fraudulenta  de  empréstimo  consignado caracteriza  o  delito  de 
estelionato, por não estar vinculado a uma destinação específica, como se exige nos financiamentos, 
não  realizando,  portanto,  o  tipo  penal  previsto  no  art.  19  da  Lei  7.492/86.  Precedentes  STJ  (CC 
125061/MG, Rel.  Min Assusete Magalhães, Terceira Seção, Dje 17/05/2013; CC120016/SP, Rel.  Min. 
Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Terceira Seção, Dje 02/10/2012)
5. A operação de crédito de desconto de títulos, consubstanciada no “Contrato de Limite de Crédito para 
as  Operações  de  Desconto”,  não  prevê  destinação  específica,  servindo  de  suprimento  para 
necessidades  imediatas  de  capital  de  giro,  não  sendo  considerada,  assim,  como  espécie  de 
financiamento.  Precedente  STJ  em  caso  análogo  (CC  129675,  Rel  Min.  Sebastião  Reis  Júnior, 
27/09/2013)
6.  Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do MPF para prosseguir na 
persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
052.Processo:1.33.000.003403/2013-37 Voto: 3460/2014 Origem: PR/SC

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  FALSO  TESTEMUNHO.  ART.  342  DO  CP.  POTENCIALIDADE  LESIVA  DO 

DEPOIMENTO PRESTADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  Peça  de  Informação  instaurada  em virtude  de  ofício  encaminhado por  Vara  do  Trabalho 
noticiando o crime de falso testemunho, em virtude de a testemunha ter confirmado fato que, anteriormente, 
havia negado quando testemunhara em outra reclamação trabalhista.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  entender  ausente  a  
potencialidade lesiva, já que o depoimento supostamente falso não influiu no julgamento da ação trabalhista. 
3.  Contudo,  a  conduta  se  reveste  de  potencialidade  lesiva  sempre  que  versar  sobre  fato  juridicamente 

13



relevante e estiver apta a influir no deslinde do processo, o que se verificou no caso destes autos. Assim, é  
desnecessário que o teor do testemunho influa concretamente na decisão judicial,  mas apenas que 
exista a possibilidade desta influência. Precedentes (HC 238.395/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJe 
01/08/2012; REsp 659.512/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2004, DJ 
29/11/2004, p. 397)
4. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

053.Processo:0003598-18.2011.4.01.3813 Voto: 3544/2014 Origem: PRM TEÓFLO OTONI/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  EXTRAÇÃO  ILEGAL DE  MADEIRA EM  IMÓVEL DE  POSSE  DO  INCRA. 

REVISÃO DE DECLÍNIO  (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR/MPF).  NÃO HOMOLOGAÇÃO.  PREJUÍZO A 
SERVIÇO PRESTADO POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, IV). 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possível  prática de extração ilegal de madeira em 
imóvel de posse do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender que o fato ocorreu  
antes  do  registro  do  mandado  translativo  de  domínio  em favor  da  autarquia  federal,  de  modo  que,  no  
momento do delito, não se tratava de área federal.
3. Contudo,  no momento do suposto crime, o INCRA já detinha a posse do imóvel a ser destinado para a  
Reforma Agrária, de modo que a exploração ilegal de recursos florestais do bem, comprometeu o serviço 
prestado, de modo que é competente a Justiça Federal, nos termos do art. 109, IV, da CF/88.
4. Além do mais, tal fato provavelmente implicou a desvalorização do imóvel, em momento posterior ao da 
avaliação do bem (art. 2º, § 2º da LC 76/93) e quando já intentada a ação de desapropriação, de modo que o  
possível prejuízo financeiro foi suportado pelo instituto federal
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

054.Processo: 1.25.011.000055/2014-70 Voto: 3510/2014 Origem: PRM – PARANAVAÍ/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  DESCAMINHO  (ART.  334  DO  CP). 

REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  N.  75/93,  ART.  62,  INC.  IV) TRIBUTOS  NÃO-RECOLHIDOS 
ESTIMADOS  EM VALOR  ABAIXO  DO  PREVISTO  NO  ART.  20,  CAPUT,  DA LEI  Nº  10.522/2002. 
REITERAÇÃO  DA CONDUTA DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.
1. Peças de informação instauradas para apurar a prática, em tese, do crime de descaminho (art. 334 do 
Código Penal). Tributos não recolhidos estimados em valor abaixo do previsto no art. 20, caput, da Lei nº 
10.522/2002.
2.  Notícia  de  que  o  investigado  é  “reincidente”  na  prática  do  delito  de  descaminho.  O  princípio  da 
insignificância no crime de descaminho é afastado quando comprova-se a contumácia na prática delitiva. 
Precedentes STF (HC 118686/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 19/11/2013) e STJ (AgRg no AResp 466645/MT, Rel.  
Min Marco Aurélio Bellizze,  Quinta Turma, Dje 02/05/2014; AgRg no Resp 1409202/PR, Rel.  Min.  Marco 
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, Dje 19/12/2013).
3. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
055.Processo: 1.10.000.000259/2014-62 Voto: 3546/2014 Origem: PR/AC

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de Fato. Denúncia acerca de supostos crimes contra o meio ambiente, ameaça (CP, art. 147) e 

esbulho possessório (CP, art.  161, II)  contra particulares. Promoção de arquivamento que se recebe 
como como declínio de atribuições (Enunciado 32 – 2ª CCR).  Ausência de comprovação acerca da 
existência de procedimento no Ministério Público Estadual.  Inexistência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

056.Processo: 1.25.013.000001/2014-94 Voto:3456/2014 Origem: PRM JACAREZINHO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 38 da Lei n. 9.605/98). Destruição de floresta. Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32). Conduta ocorrida em imóvel de propriedade particular. Ausência de elementos 
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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 unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

057.Processo: 1.30.001.000288/2014-21 Voto:3467/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia dando conta da venda de medicamentos controlados sem receita médica praticado 

por farmácia particular.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR).  Inexistência de elementos que 
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas  
públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da 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 unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

058.Processo: 1.21.000.002164/2013-19 Voto:3468/2014 Origem: PRR – 3ª REGIÃO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia acerca de suposto envolvimento de deputado estadual com o crime organizado e de 

práticas de homicídio, perseguições e outras ilegalidades. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). 
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar 
a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual.

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

059.Processo: 1.34.001.007853/2013-51 Voto:3491/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia dando conta da possível ocorrência de crime de uso de documento falso (CP, art. 

304) em ação judicial  que corre em Vara de Família.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  2ª CCR). 
Inexistência  de  elementos  que  denotem ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União  ou  de  suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para 
prosseguimento  da  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 unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

060.Processo: 1.15.000.002983/2013-63 Voto:3463/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Relator p/ 
Acórdão

:Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge Voto: 3810/2014

Ementa :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 por morte paga pelo Ministério dos Transportes que se subsome, em tese, ao tipo  
previsto no art.  171 § 3º do Código Penal.  2. O Procurador Regional da República oficiante promoveu o 
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, ao argumento de que a eventual fraude noticiada foi 
perpetrada por empresa privada tendo como vítima apenas a beneficiária da pensão,  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 órgão  
da administração pública federal, induzindo este em erro, há ofensa a interesse da União. A conduta ilícita 
certamente abala a confiança dos cidadãos em relação aos serviços prestados 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  Ministério  dos  Transportes,  com o  intuito  de  obter  
descontos nos proventos de beneficiário, é crime de competência federal e, ipso facto, de atribuição do MPF. 
6. O interesse federal resta evidenciado, também, ao se vislumbrar que caberá ao Ministério dos Transportes 
ressarcir o beneficiário pelo desconto indevido a título de consignação na pensão por morte. 7. Designação de 
outro Membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do declínio de atribuições. Vencido o Relator. 
Redigirá o voto vencedor a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da votação a Dra. Luiza Cristina 
Fonseca Frischeisen.
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061.Processo:1.23.000.000794/2014-65 Voto: 3509/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Prestação  de  informações  falsas  ao  Sistema  de  Comercialização  e  Transporte  de 

Produtos Florestais – SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. Revisão de declínio (Enunciado 
n° 32 - 2a CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  STJ  (RHC  201300311430,  19/06/2013). 
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 unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

062.Processo: 1.29.017.000371/2013-61 Voto:3448/2014 Origem: PRM - CANOAS/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de fato. Possível ocorrência de falsificação de diplomas emitidos por instituição de ensino particular. 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, 
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Incidência da 
Súmula nº 104 do STJ: “Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e  
uso  de  documento  falso  relativo  a  estabelecimento  particular  de  ensino”.  Ausência  de  atribuição  do 
Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da  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 unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

063.Processo: 1.23.000.000672/2014-79 Voto:3452/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia acerca de suposto crime de invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A). 

Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Notícia de rastreamento e bloqueio de conta de e-mail particular. 
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 :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

064.Processo: 1.14.003.000022/2014-11 Voto: 3441/2014 Origem: PRM BARREIRAS/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia acerca de supostas grilagem, ameaça e invasão de terras particulares. Revisão 

de declínio (Enunciado nº 32). 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 :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

065.Processo: 1.25.009.000019/2014-55 Voto:3472/2014 Origem: PRM - UMUARANA/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia dando conta da possível ocorrência do crime de fornecimento de medicamento em 

desacordo com receita médica (CP, art. 280) praticado por funcionário de farmácia particular.  Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da  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 unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

066.Processo: 1.29.004.001121/2013-98 Voto:3450/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de Fato. Denúncia dando conta da divulgação por e-mail de material que contém pornografia infantil 

(ECA,  art.  241-A).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de  transnacionalidade.  A simples  
divulgação por meio da internet não atrai a competência da Justiça Federal. Precedentes STF e STJ (RE 
612030 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe-099 DIVULG 25-05-2011; CC 121.215/PR, Rel. Ministra  
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), TERCEIRA SEÇÃO, 
DJe 01/02/2013).  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.  
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Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 

e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

067.Processo: 1.22.000.002787/2013-54 Voto:3469/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime contra as relações de consumo (art. 7º, II, da Lei n. 8.137/90), consistente na 

comercialização  de  fertilizante  em  desacordo  com  os  padrões  regulamentares.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério 
Público Federal  para prosseguimento da 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 unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

068.Processo: 1.34.010.001144/2013-53 Voto:3492/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  violação  de  correspondência  (art.  40  da  Lei  6.538/78)  imputado  a  

Presidente de Associação de Moradores e notícia de recusa dos Correios em entregar correspondências. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Existência de Inquérito Civil Público para apurar supostas 
irregularidades nos serviços do EBCT. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse  da União,  de  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

069.Processo: 1.15.003.000223/2013-91 Voto:3461/2014 Origem: PRM – SOBRAL/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Empresa do ramo de combustíveis que deixou de apresentar, dentro do prazo estabelecido,  

os  Livros  de  Registro  de  Movimentação  de  Combustíveis  à  fiscalização  da  ANP.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado n. 32 – 2ª CCR). Revogação do art. 5º, IV, da Lei 8.137/90 que considerava crime a recusa de 
prestar  informações  à  autoridade  competente  sobre  o  custo  de  produção  ou  preço  de  venda.  Infração 
administrativa.  Possível  ocorrência  de  outro  crime.  O  fato  de  uma  autarquia  federal  (ANP)  exercer 
fiscalização sobre o comércio de derivados do petróleo não atrai, por si só, a competência da Justiça 
Federal.  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 :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

070.Processo: 0403/2013 (IPL) Voto: 3543/2014 Origem: PRM CARUARU/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito Policial. Possível crime de furto mediante fraude (CP, art. 155, §4º). Casal de correntistas da 

Caixa Econômica Federal (CEF) tiveram seus cartões bancários subtraídos (fls. 42/44), tendo ocorrido, em 
seguida, saques indevidos em terminal bancário. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Parecer técnico 
da  CEF concluiu  pela  ausência  de  indícios  de fraude  eletrônica  nas  transações (fls.  64/65).  Prejuízo 
suportado  exclusivamente  pelo  particular.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal. 
Precedente do STJ em caso análogo (EDcl no AgRg no AREsp 208.469/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR, DJe 01/08/2013). 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

071.Processo:1.34.004.000412/2014-80 Voto: 3508/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência do delito de incitação ao crime (CP, art. 286). Postagens em rede 

social que estariam fazendo apologia a estupro e violência à mulher. Revisão de declínio (Enunciado nº 
32). O simples fato de o suposto delito ter sido cometido por meio da rede mundial de computadores, ainda 
que  em páginas  eletrônicas  internacionais,  não  atrai,  por  si  só,  a  competência  da Justiça  Federal.  
Precedente do STJ (CC 121.431/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 
de 07/05/2012). 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 
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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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
072.Processo:1.00.000.017750/2013-98 Voto: 3511/2014 Origem: PRM – REDENÇÃO/PA

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Relator p/ 
Acórdão

:Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge Voto: 3858/2014

Ementa :NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  TRABALHO  ESCRAVO  (CP,  ART.  149).  AUSÊNCIA DE  ELEMENTOS 
MÍNIMOS DA MATERIALIDADE. ARQUIVAMENTO. CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9605/98, ART. 56, § 1º, II). 
DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. HOMOLOGAÇÃO. OMISSÃO DE REGISTROS NA CTPS (ART. 297, §4º DO 
CÓDIGO PENAL).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  ENUNCIADO 27 DESTA 2ª  CÂMARA. NÃO 
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Notícia de Fato. Relatório lavrado pelo Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel  durante ação fiscalizatória realizada no imóvel  rural.  2.  Crime de trabalho escravo (CP,  art.  149).  
Ausência de elementos mínimos da materialidade delitiva. 3. Crime ambiental. Reutilização de embalagens 
vazias de agrotóxicos (Lei nº 9605/98, art. 56, § 1º, II). Inexistência de ofensa direta a bens, serviços ou  
interesse da União, capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  
4. Crime de omissão de anotação da CTPS. Enunciado nº 27 desta 2ª CCR: A persecução penal relativa aos 
crimes previstos nos §§ 3º e 4º do art. 297 do Código Penal é de atribuição do Ministério Público Federal, por  
ofenderem a Previdência Social. 3. Homologação do arquivamento quanto ao crime do art. 149 do Código 
Penal  e  do  declínio  de  atribuições em favor  do  Ministério  Público  Estadual,  quanto ao  crime ambiental  
tipificado no art. 56, § 1º, II, da Lei nº 9605/98, e não homologação do declínio de atribuições e designação de  
outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal em relação ao crime de 
omissão de anotação da CTPS, tipificado no art. 297 §4º do Código Penal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por unanimidade, pela homologação do ARQUIVAMENTO quanto ao crime do art. 
149-CP e do declínio de atribuição em relação ao crime do art. 56 §1º da lei 9605/98 e, por maioria, 
vencido o Relator, pela não homologação do declínio de atribuições em relação ao crime do art. 297, §4º. 
Redigirá o voto vencedor a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge . Participou da votação a Dra. Luiza Cristina 
Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
073.Processo:1.33.000.000846/2014-57 Voto: 3507/2014 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 05/11/2002.  A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 3 (três) parcelas de 
benefício previdenciário referente as competências de 11/2002, 12/2002 e 01/2003. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

074.Processo: 1.25.005.000976/2013-31 Voto: 3445/2014 Origem: PRM APUCARANA/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência de crime de contrabando (CP, art. 334, § 1º). Revisão de arquivamento  

(LC 75/93, art. 62, IV). Ação penal ajuizada em razão dos 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

075.Processo: 1.35.000.001595/2013-72 Voto: 3457/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência de crime de uso de documento falso (CP, art. 304) em face de policiais 

rodoviários federais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ação penal ajuizada em razão dos 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

076.Processo: 1.22.001.000093/2013-72 Voto: 3451/2014 Origem: PRM JUIZ DE FORA/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência de crime de estelionato em face da Caixa Econômica Federal (CP, art.  

171,  §  3º).  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Inquérito  policial  instaurado  com vistas  à 
apuração dos fatos ora tratados. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

077.Processo: 1.20.005.000057/2013-43 Voto: 3466/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência de crime de descaminho (CP, art. 334) e corrupção ativa (CP, art. 333)  

praticado  em face  de  policiais  civis.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Inquérito  policial  
instaurado com vistas à apuração dos fatos ora tratados, arquivado judicialmente em relação ao descaminho, 
por atipicidade, e com declínio de competência em relação à corrupção ativa. Princípio do  ne bis in idem. 
Homologação do arquivamento.

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

078.Processo: 1.35.000.000584/2014-56 Voto: 3465/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência de crime de uso de documento falso (CP, art. 304 ) praticado em face de 

policiais rodoviários federais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inquérito policial instaurado 
com vistas à apuração dos 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

079.Processo: 1.29.014.000011/2013-90 Voto: 3496/2014 Origem: PRM - LAJEADO/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de fato.  Suposta  prática  do  crime de sonegação de contribuição previdenciária  (CP,  art.  337-A). 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências junto à Receita Federal. Ausência de crédito 
tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza material, cuja 
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, 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).  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da 
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

080.Processo: 1.23.002.000691/2011-32 Voto: 3443/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  abuso  de  autoridade  (arts.  3º  e  4º  da  Lei  4.898/65).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Denúncia  de  suposta  motivação  pessoal  na  autuação  do 
denunciante pelo ICMBio em 15.04.2010, já que outros criadores de gado, dentro de floresta nacional, não 
teriam sido fiscalizados. Diligência junto à autarquia ambiental esclareceu que as autuações do noticiante se  
deram por motivos diversos à criação de gado. Foi informado, ainda, que está em execução a ação “Fazenda  
Zero” com o objetivo de retirar todo o gado bovino criado ilegalmente dentro da unidade. Ausência de indícios  
de crime. Homologação do arquivamento.

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

081.Processo: 1.30.019.000166/2009-89 Voto: 3459/2014 Origem: PRM – TERESOPOPOLIS/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notificação dando conta da possível degradação de leito de rio, em 

área próxima a Parque Nacional (art. 40 da Lei n. 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. 
IV). O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, após vistoria, constatou ausência de dano 
ambiental. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

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

082.Processo: 1.34.011.000414/2013-07 Voto: 3473/2014 Origem: PRM – S BERNARDO DO CAMPO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Empresa do ramo de combustíveis que deixou de apresentar, dentro do prazo estabelecido,  

os Livros de Registro de Movimentação de Combustíveis à fiscalização da ANP. Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Mera infração administrativa. Ausência de indícios de crime.  Homologação do 
arquivamento.

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

083.Processo: 1.15.000.000077/2009-48 Voto: 3453/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática do crime de sonegação de contribuição 
previdenciária (CP, art. 337-A), praticado por ex-prefeito. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). 
Diligências à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade suspensa em face da adesão do 
município  ao  Parcelamento  Especial  regido  pela  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 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  c/c  o  inciso  I  do  parágrafo  único  do  art.  160  da  Constituição  Federal. 
Desnecessária  a  prévia  constituição  do  crédito  tributário  da  União  como  requisito  para  bloquear  os 
repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160 da CF. Precedente:  
STF - RE 589105 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-232 PUBLIC 07-
12-2011. Homologação do arquivamento.

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

084.Processo: 1.10.000.000521/2013-98 Voto: 3497/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Narração genérica acerca de suposta máfia no Estado do Acre, formada por promotores e 

juízes, com o objetivo de prejudicar os investidores da empresa Telexfree. Revisão de arquivamento (LC 
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Representação  que  demonstra,  claramente,  apenas  o  descontentamento  do 
denunciante com a suspensão das atividades da empresa em virtude de ação ajuizada pelo Ministério 
Público do Estado do Acre, que entendeu existirem irregularidades na empresa. Inexistência de indícios 
de crime. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

085.Processo: 1.23.000.000649/2013-01 Voto: 3603/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de coação no curso do processo (CP, art. 344). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência do uso de violência  ou de grave 
ameaça.  Após  diligências,  o  denunciante  informou  não  ter  se  sentido  ameaçado.  Atipicidade. 
Homologação do arquivamento.

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

086.Processo: 1.30.014.000083/2012-35 Voto: 3454/2014 Origem: PRM – ANGRA DOS REIS/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito  civil.  Possível  ocorrência  de  crime  contra  a  ordem  tributária  (Lei  nº  8.137/90).  Revisão  de 

arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências junto à Receita Federal. Crédito tributário constituído.  
Quitação  integral  da  dívida.  Incidência  do  art.  69  da  Lei  nº  11.941/2009.  Extinção  da  punibilidade.  
Homologação do arquivamento.

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

087.Processo: 1.10.000.000165/2014-93 Voto: 3458/2014 Origem: PR/AC
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 benefício 
previdenciário referente às competências 03/2003 e 04/2003. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62,  
IV).  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

088.Processo: 1514/2013 (IPL) Voto: 3464/2014 Origem: PRM – LUZIÂNIA – FORMOSA/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. 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  75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Recebimento por meio de cartão magnético. Caso em que não se logrou êxito em identificar o responsável 
pelos saques. Fatos ocorridos há quase 10 (dez) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de  
dados que justifiquem a continuidade da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

089.Processo: 1.20.002.000228/2013-64 Voto: 3462/2014 Origem: PRM - SINOP/MT
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Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de transporte ilegal de madeira (art. 46 da Lei n. 9.099/95) em conexão com o uso de  

documento falso (CP, art. 304) em desfavor do Ibama. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).  
Fatos ocorridos há mais de 11 (onze) anos. Ausência de indícios de autoria. Inviabilidade de novas diligências 
para  colheita  de  dados  que  justifiquem  a  continuidade  da  persecução  criminal.  Homologação  do 
arquivamento.

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

090.Processo: 1.13.000.000291/2008-98 Voto: 3493/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Peças de Informação instauradas com o objetivo de apurar suposto abuso de autoridade, 

praticado por capitão contra soldado da Aeronáutica (art. 6º, § 3º da Lei 4.898/65). Revisão de arquivamento 
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Conduta verificada em 2007 e 2008. Pena máxima de 6 (seis) meses de detenção.  
Prazo prescricional de 2 (dois) anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV). Extinção 
da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

091.Processo: 0057941-16.2012.4.02.5101 Voto: 3446/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito  policial.  Possível  crime  de  roubo  praticado  em  detrimento  de  patrimônio  da  Empresa  de 

Correios e Telégrafos -  ECT (CP, art.  157, §2º, I).  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). 
Funcionário foi abordado enquanto realizava entrega, tendo sido subtraído diversos objetos. Prejuízo 
suportado pela empresa de R$ 776,95. Diligências. Oitiva do funcionário não suscitou dados capazes de 
auxiliar  a  elucidação do  delito.  Após consulta  ao álbum de fotografias  do  Núcleo Postal  da  Polícia 
Federal, esse não identificou os autores. Procedimento administrativo da ECT concluiu pela ausência de 
responsabilidade  do funcionário.  Inexistência  de  vestígios  que  possam levar  a  autoridade  policial  à 
identificação do agente. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

092.Processo: 1.30.007.000309/2012-97 Voto: 3541/2014 Origem: PRM - PETRÓPOLIS/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível  prática do crime de  recusa, retardamento ou a omissão de 

dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil (Lei 7.347/85, art. 10). Requisição de informações e 
documentos pelo MPT a empresa de rádio. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Oitiva dos  
administradores. O sócio administrador informou que não tomou ciência das requisições a tempo, por conta  
do estado de desorganização administrativa da empresa, resultante de sua falta de conhecimento técnico e 
por  desempenhar  funções  religiosas.  Fato  confirmado  na  oitiva  do  segundo  administrador,  contratado 
exatamente por conta desse quadro. Informações prestadas posteriormente. Ausência de dolo. Homologação 
do arquivamento.

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

093.Processo:1.19.000.000366/2014-65 Voto: 3498/2014 Origem: PR/MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Pescador que teria construído uma calçada 

em frente a sua residência,  localizada no Parque Nacional  dos Lençóis,  sem autorização do órgão 
competente. Revisão de arquivamento (LC nº 75/98, art. 62, IV). Ausência de lesão ambiental. Caso em 
que o ICMBio decidiu, inclusive, pela permanência da construção. Aplicação de sanção administrativa. 
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

094.Processo:1.31.000.000174/2014-54 Voto: 3499/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 40 da Lei n. 9.605/98). Uso de fogo em área agropastorial no 

entorno da Floresta  Nacional  Bom Futuro.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  Inquérito 
policial instaurado com vistas à apuração dos fatos ora tratados. Existência de investigação em curso. 
Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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095.Processo:1.28.400.000041/2013-80 Voto: 3500/2014 Origem: PRM - ASSU/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de roubo (CP, art. 157) perpetrado em Agência dos Correios e Banco Postal 

do município  de Ipanguaçu/RN.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV).  Inquérito policial nº 
529/2013-DPF/MOS/RN  instaurado  com  vistas  à  apuração  dos  fatos  ora  tratados.  Existência  de 
investigação em curso. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

096.Processo:1.18.002.000066/2011-51 Voto: 3501/2014 Origem: PRM - ANAPOLIS/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito civil.  Representação apócrifa em que se noticia supostas irregularidades cometidas em face de 

adquirente de bem leilão judicial em Vara do Trabalho, em que o Juiz do Trabalho oficiante e o fiel depositário 
estariam  retardando  a  entrega  do  bem  arrematado.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  
Obediência  estrita  às  regras processuais  procedimentais  da Justiça do Trabalho pelo  juiz  oficiante. Não 
constatação de irregularidades. Requisição, por parte do magistrado, de abertura de inquérito policial 
para apurar a conduta do fiel depositário. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

097.Processo:1.11.000.000484/2013-81 Voto: 3502/2014 Origem: PR/AL
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Instauração a partir de ofício oriundo da Justiça do Trabalho noticiando possível ocorrência  

do crime previsto no art.  149 do Código Penal.  Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62,  inc. IV).  
Relatório de fiscalização que concluiu pela inexistência de práticas que caracterizem o trabalho em condições 
degradantes.  Não  constatação  de  elementos  mínimos  de  informação  necessários  à  deflagração  de 
persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

098.Processo:2006.51.01.529580-1 Voto: 3503/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito  policial. Possível  crime  de  coação  no  curso  do  processo  (CP,  art.  344).  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos ocorridos em julho de 2005. Pena máxima cominada de 
4 (quatro) anos de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. IV), já que decorridos 
mais de 8 (oito) anos da data dos fatos. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do  
arquivamento.

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

099.Processo:1.13.000.000765/2013-69 Voto: 3545/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia anônima noticiando possível prática de racismo em página de rede social (Lei n. 

7.716/89, art. 20).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Mera reprodução de piada de mal 
gosto a qual a investigada publicou e endereçou a amigo determinado. Ausência de vontade livre e consciente 
de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação racial. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

100.Processo:1.30.017.000263/2014-59 Voto: 3504/2014 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. 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 75/93, art. 62, 
inc.  IV).  Diligências  realizadas  pela  autarquia  previdenciária  com  vistas  à  obtenção  de  elementos 
mínimos  aptos  a  revelar  a  autoria  do  delito.  Procurador  legal  e/ou  parentes  do  beneficiário  não 
localizados. Caso em que não se logrou êxito em identificar o responsável pelos saques efetuados no 
período de 09/2004 a 12/2004. Fatos ocorridos há quase 10 anos. Inviabilidade de novas diligências para 
colheita  de  dados  que  justifiquem  a  continuidade  da  persecução  criminal.  Homologação  do 
arquivamento.

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

101.Processo:1.10.000.000178/2014-62 Voto: 3505/2014 Origem: PR/AC
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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 09/06/2002. A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 3 (três) parcelas de 
benefício previdenciário referente as competências de 06/2002, 07/2002 e 12/2002. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

102.Processo:1.13.000.000302/2014-88 Voto: 3506/2014 Origem: PR/AM
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 12/08/2002.  A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 1 (uma) parcela de 
benefício  previdenciário  referente  as  competências  de  08/2002.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
103.Processo:1.00.000.004193/2014-26 Voto: 3275/2014 Origem: JF/PR

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP, 

ARTIGO 171, § 3º). SAQUE DE 5 (CINCO) PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO 
DO TITULAR. ARQUIVAMENTO PELO RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE 
EM  RAZÃO  DA AUSÊNCIA DE  POTENCIAL CONSCIÊNCIA DE  ILICITUDE.  DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO.  REVISÃO  (CPP,  ARTIGO  28,  C/C  LC  75/93,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  EVIDENTE 
AUSÊNCIA DE DOLO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1.  Procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de  estelionato 
previdenciário (CP, artigo 171, § 3º), consistente no recebimento indevido de 5 (cinco) parcelas de benefício  
previdenciário após o óbito do titular, em 17 de setembro de 2003, por seu compadre.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito pela existência de excludente de 
culpabilidade, sob o argumento de que a investigada realizou os saques com o intuito  de arcar  com as  
despesas do funeral e com as dívidas deixadas pelo beneficiário.
3. Discordância do Magistrado.
4. No caso, em verdade, 17/30 (dezessete trinta avos) do valor da competência setembro/2003 são devidos, o 
que faz reduzir para 4 (quatro) parcelas e 13/30 (treze trinta avos) o valor sacado indevidamente após o óbito 
do  segurado  em 17  de  setembro  de  2003  –  pouca  coisa  acima  do  permitido  pela  Orientação  4  deste 
Colegiado (até três parcelas do benefício previdenciário).
5. O investigado, compadre do segurado e, pelo que declarou, sem muitas condições financeiras, além do que 
vítima de um AVC, realizou os saques para pagar as despesas com a funerária responsável pelo enterro, 
tendo, posteriormente, entregue o cartão ao promotor de justiça.
6. É verossímil acreditar que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com funeral, 
bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, especialmente quando de 
origem simples – como no caso dos autos.
7. Insistência no arquivamento por fundamento diverso.

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

104.Processo:1.00.000.004204/2014-78 Voto: 3277/2014 Origem: JF-APUCARANA/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP, 

ARTIGO 171, § 3º). SAQUE DE TRÊS PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DA 
TITULAR. ARQUIVAMENTO PELA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO 
DA AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1.  Procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de  estelionato 
previdenciário (CP, artigo 171, § 3º), consistente no recebimento indevido de 3 (três) parcelas de benefício 
previdenciário após o óbito da titular por sua filha.
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2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito pela existência de excludente de 
culpabilidade, sob o argumento de que a investigada realizou os saques com o intuito  de arcar  com as  
despesas do funeral e com as dívidas deixadas pela beneficiária.
3. Discordância do Magistrado.
4. No caso, os saques indevidos após o óbito da beneficiária causou prejuízo à autarquia federal no valor 
original de R$ 1.925,25 (mil novecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). Em verdade, 
21/30 (vinte e um trinta avos) do valor da competência agosto/2003 são devidos – o que faz reduzir para 
2 (duas) parcelas e 9/30 (nove trinta avos) o valor sacado indevidamente após o óbito da segurada em 
21 de agosto de 2003.
5. A Orientação 04 2ª CCR/MPF orienta os membros do MPF que oficiam na área criminal  a dispensar 
liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e determinar, se assim o 
entender, o arquivamento das peças de informação  i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da 
pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) 
quando não houver prova de dolo no saque de até três parcelas de benefício previdenciário.
6. Insistência no arquivamento por fundamento diverso.

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

105.Processo:1.00.000.004210/2014-25 Voto: 3278/2014 Origem: JF-APUCARANA/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  PREVIDENCIÁRIO  (CP, 

ARTIGO 171, § 3º). SAQUE DE DUAS PARCELAS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS ÓBITO DA 
TITULAR. ARQUIVAMENTO PELA EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE EM RAZÃO 
DA AUSÊNCIA DE POTENCIAL CONSCIÊNCIA DE ILICITUDE. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. 
REVISÃO (CPP, ARTIGO 28, C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). EVIDENTE AUSÊNCIA DE DOLO. 
INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1.  Procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  a  suposta  prática  do  crime  de  estelionato 
previdenciário (CP, artigo 171, § 3º), consistente no recebimento indevido de 2 (duas) parcelas de benefício 
previdenciário após o óbito da titular por sua filha.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito pela existência de excludente de 
culpabilidade, sob o argumento de que a investigada realizou os saques com o intuito  de arcar  com as  
despesas do funeral e com as dívidas deixadas pela beneficiária.
3. Discordância do Magistrado.
4. No caso, os saques indevidos após o óbito da beneficiária causou prejuízo à autarquia federal no valor  
original de R$ 808,08 (oitocentos e oito reais e oito centavos). Em verdade, 12/30 (doze trinta avos) do 
valor  da competência dezembro/2004 são devidos – o  que faz  reduzir  para  1 (uma) parcela  e 18/30 
(dezoito trinta avos) o valor sacado indevidamente após o óbito da segurada em 12 de dezembro de 2004.
5. A Orientação 04 2ª CCR/MPF orienta os membros do MPF que oficiam na área criminal  a dispensar 
liminarmente a instauração de investigação criminal própria ou de inquérito policial e determinar, se assim o 
entender, o arquivamento das peças de informação  i) relativas a fatos já abrangidos pela prescrição da 
pretensão punitiva, cujo termo inicial é a data do último saque efetuado após o óbito do beneficiário; e ii) 
quando não houver prova de dolo no saque de até três parcelas de benefício previdenciário.
6. Insistência no arquivamento por fundamento diverso.

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

106.Processo:0003252-42.2012.4.01.3810 Voto: 2786/2014 Origem: JF/POUSO ALEGRE/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :AÇÃO PENAL. SUPOSTOS CRIMES AMBIENTAIS (LEI 9.605/98, ARTIGOS 38, 40 E 48) EM CONCURSO 

FORMAL (CP, ARTIGO 70). NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (LEI 
9.099/95, ARTIGO 89). DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ARTIGO 28). PRESSUPOSTOS LEGAIS 
NÃO  ATENDIDOS:  PENA  MÍNIMA  SUPERIOR  A  UM  ANO.  INSISTÊNCIA  NA  NEGATIVA  DE 
OFERECIMENTO.
1. Denúncia oferecida em desfavor de particular pela prática de crimes ambientais (Lei 9.605/98, artigos 38, 
40  e  48)  em  concurso  formal  (CP,  artigo  70),  por  ter  danificado  floresta  considerada  de  preservação 
permanente e dificultado sua regeneração natural, além de causar dano direto a Unidade de Conservação 
Federal (Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira). 
2. Recebida a denúncia e apresentada a resposta pela defesa, o Juiz Federal entendeu que o réu incorreu em 
um só crime,  qual  seja,  o do artigo 40,  mais  grave,  e devolveu aos autos ao  Parquet a fim de que se 
manifestasse acerca da suspensão condicional do processo.
3.  O  Procurador  da  República  oficiante  discordou  do  Magistrado  e  se  negou  a  oferecer  a  suspensão 
condicional do processo, por entender que as condutas do denunciado amoldam-se aos artigos 40 e 48 da 
Lei 9.605/98, na forma do artigo 70 do Código Penal, e, portanto, não satisfazem as condições para a 
sua concessão diante de as penas mínimas (respectivamente 1 ano e 6 meses) somadas ultrapassarem 
a fixação legal permitida.
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4. Diante da negativa, o Juiz Federal, insistindo que o delito do artigo 48 da Lei 9.605/98 não ocorreu, uma  
vez que “o impedimento da regeneração natural decorre da mesma atividade que gerou o dano ambiental no 
primeiro  momento,  ou  seja,  quando  o  agente  não  pratica  uma  atividade  posterior  visando  dificultar  a 
regeneração, sendo que é a construção feita de início que possui tal 'força motriz'”, remeteu os autos a esta 2ª  
Câmara de Coordenação e Revisão, por analogia ao disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal.
5. Da simples leitura dos dispositivos se conclui que os dois primeiros crimes são instantâneos de efeitos  
permanentes, enquanto o último é crime permanente.
6. No caso em apreço, o réu, pelo menos em tese, além de causar dano à Unidade de Conservação Federal, 
mantém a edificação dos tanques, a qual comprometeu e continua a comprometer a integridade da área de 
preservação ambiental, por impedir que a vegetação nativa se regenere. Desse modo, em tese, sua conduta 
parece amoldar-se perfeitamente às condutas tipificadas nos artigos 40 e 48 da Lei ambiental
7. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o benefício da suspensão condicional do processo 
não  traduz direito  subjetivo do acusado”,  por  entender  que “não há que se falar  em obrigatoriedade do  
Ministério  Público  quanto  ao  oferecimento  do  benefício  da  suspensão  condicional  do  processo”  (HC 
84.342/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 23.6.2006). 
8. Insistência na negativa de oferecimento de suspensão condicional do processo.

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

107.Processo:5003331-73.2012.4.04.7003 Voto: 3375/2014 Origem: JF-MARINGÁ-PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (LEI 8.137/90, ARTIGO 1º, INCISOS I E II). 

DEIXAR DE APRESENTAR DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA. DECLINAÇÃO 
DE COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO INDIRETO (CPP, ARTIGO 28 C/C LC 75/93, ARTIGO 62, INCISO IV). 
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO QUE SE FIRMA PELO LOCAL ONDE SE CONSUMA A INFRAÇÃO 
(CPP,  ARTIGO  70).  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO  PENAL  NO  JUÍZO  FEDERAL  DE 
MARINGÁ/PR.
1. Inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de crime previsto no artigo 1º, incisos I e II, da Lei 
8.137/90, atribuído, em tese, aos responsáveis de sociedade empresária que teriam deixado de apresentar 
declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ referentes aos anos calendários 2007/2008.
2. O Procurador da República oficiante requereu a declinação de competência para a Subseção Judiciária de 
Londrina/PR, porque ali se encontrava a sede da pessoa jurídica em 2007/2008.
3. Discordância do Magistrado. Aplicação analógica do artigo 28 do CPP.
4. Os delitos previstos nos incisos I a IV do artigo 1º da Lei 8.137/90 têm natureza material, cuja consumação 
depende de resultado naturalístico, qual seja, da supressão ou redução do tributo devido, o que só será 
possível  após  o  término  do  procedimento  administrativo  fiscal,  com  a  constituição  definitiva  do  crédito 
tributário (Súmula Vinculante 24 do STF).
5. Em respeito à regra contida no artigo 70 do CPP, a persecução penal deverá ocorrer no lugar em que o  
delito se consumou, ou seja, em Sarandi/PR, o qual se encontra sob a jurisdição da Subseção Judiciária  
Federal de Maringá/PR.
6. Voto pela designação de outro membro do Ministério Público Federal, se possível lotado e em exercício  
na Procuradoria da República no Município de Maringá/PA, para dar prosseguimento à persecução penal 
no Juízo Federal da 3ª Vara de Maringá/PR, o qual possui jurisdição sobre o Município de Sarandi/PR. 

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

108.Processo:5002000-20.2012.4.04.7015 Voto: 3394/2014 Origem: JF/APUCARANA/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO (CP, ARTIGO 

171, § 3º).  FRAUDE OU DESVIO DE RECURSOS FEDERAIS EM PROGRAMA HABITACIONAL NO 
MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA/PR. EXTRAÇÃO DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS DO INQUÉRITO 
POLICIAL  PARA  CONTINUAÇÃO  DAS  INVESTIGAÇÕES  EM  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ARTIGO 28). REVISÃO. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Inquérito Policial instaurado a partir de representação da COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO PARANÁ – 
COHAPAR que noticia possível crime de estelionato majorado (CP, artigo 171, § 3º), consistente em fraude ou 
desvio de recursos federais em programa habitacional no Município de Mauá da Serra/PR.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, vez que  cópia integral do IPL 
formará Procedimento Administrativo com o objetivo de requisitar à Caixa Econômica Federal análise técnica 
da execução do objeto do convênio, bem como outras diligências que se fizerem necessárias, com ulterior 
instauração de novo inquérito policial, se assim for necessário.
3. Discordância do Magistrado.
4.Como é por demais sabido, o arquivamento no atual estágio da persecução criminal apenas seria admitido 
se houvesse demonstração inequívoca, segura e convincente de causa excludente da ilicitude ou extintiva da  
punibilidade, ausência de elementos mínimos que indicassem a autoria e a materialidade delitiva, ou ainda se 
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se tratasse de crime inexistente. 
5. No caso em apreço, tanto a autoridade policial quanto a autoridade ministerial concordaram que ainda 
há diligências a serem realizadas, tais como seja a Caixa Econômica Federal instada a se pronunciar 
sobre os fatos. 
6. Havendo diligências pendentes, tendentes à identificação da materialidade e dos indícios de autoria, não se 
pode arquivar o inquérito policial, a pretexto de que será extraída cópia integral para formar procedimento 
administrativo com o objetivo de requisitar à Caixa Econômica Federal análise técnica da execução do objeto 
do convênio,  bem como outras diligências que se fizerem necessárias, com ulterior instauração de novo 
inquérito policial, se assim for necessário.
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
109.Processo:1.19.001.000064/2014-87 Voto: 3307/2014 Origem: PRM-IMPERATRIZ/MA

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO (CP, ARTIGO 171, § 2º, INCISO 

I).  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  COM  A  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL 
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.  INADIMPLÊNCIA.  ENTREGA DO BEM A TERCEIRO. 
INTERESSE  ENTRE  PARTICULARES.  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO 
ESTADUAL.  REVISÃO  (ENUNCIADO  32).  PREJUÍZO  À  EMPRESA  PÚBLICA  FEDERAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  PRECEDENTE  DA 2ª  CCR.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática do crime de estelionato (CP, artigo 171, § 2º,  
inciso I) em desfavor da Caixa Econômica Federal, na medida em que particular teria celebrado contrato 
de financiamento de veículo garantido por propriedade fiduciária, se tornado inadimplente e frustrado o 
cumprimento de mandado de busca e apreensão, com a entrega do bem a terceiro, sem que indicasse 
sua localização.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual 
por  vislumbrar,  apenas,  interesse  entre  particulares,  adotando  entendimento  exarado  pelo  Superior 
Tribunal de Justiça no CC 15.196/GO.
3. Consultando o inteiro teor do precedente invocado, tem-se que ele não se aplica ao caso em exame. 
Isso porque cuida de “venda de veículo mediante contrato de alienação fiduciária celebrado com a CEF,  
e que o agente do delito falsificou a documentação junto ao DETRAN para viabilizar a venda”, sem que 
haja notícia de descumprimento das obrigações do contrato. Ali, inexistiu prejuízo à instituição financeira, 
que continuou a receber o pagamento do contratante. Daí o entendimento de que a competência seria 
estadual.
4.  No  caso  em exame,  o  prejuízo  da  empresa  pública  federal  é  patente,  totalizando R$ 17.049,33 
(dezessete mil, quarenta e nove reais e trinta e três centavos), valor da dívida vencida atualizada até 20 
de julho de 2012, o que justifica o prosseguimento da persecução penal na esfera federal. 
5. Precedente da 2ª CCR (1.22.000.001591/2013-42).
6. Não  homologação do  declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

110. Processo:0116/2013 Voto: 3269/2014 Origem: PRM-TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. CRIME AMBIENTAL (LEI 9.605/98) E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE 

FOGO E PETRECHOS DE CAÇA (LEI 10.826/03). APREENSÃO DE ESPÉCIME DA FAUNA SILVESTRE 
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO INVESTIGADO, LOCALIZADO NO ENTORNO DE UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO FEDERAL. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
REVISÃO (ENUNCIADO 33 DA 2ª CCR). INTERESSE DA UNIÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a ocorrência de crime ambiental, consistente em ter a guarda 
de espécime da fauna silvestre (saruê) morto, e de posse ilegal de arma de fogo e petrechos de caça, no 
estabelecimento comercial  do investigado, situado em área do entorno de Unidade de Conservação – 
Parque Nacional do Descobrimento - PND, sem a devida autorização do órgão competente.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual,  por  entender  que  a  conduta  se  deu  externamente  à  área  da  mencionada  Unidade  de 
Conservação,  vez  que  a  fiscalização  das  condutas  violadoras  ao  meio  ambiente  não  é  atribuição 
exclusiva do ICMBio, mas também dos órgãos ambientais na esfera estadual e municipal, e quanto ao 
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crime de posse irregular de arma de fogo, a atribuição ministerial na apuração somente se justificaria em 
caso de conexão com outro crime federal.
3.  Os  tribunais  pátrios  já  consolidaram  o  entendimento  de  que,  assim  como os  delitos  ambientais 
cometidos no interior de Unidade de Conservação Federal, aqueles ocorridos em sua respectiva área de 
entorno, sujeita a restrições de uso justamente em face do impacto que eventuais intervenções nela 
efetivadas podem causar no ecossistema juridicamente protegido, também atingem interesse direto e 
específico da União, determinando a competência da Justiça Federal. 
4.  Não homologação do declínio  de atribuições  e  designação de outro  membro  do  Ministério  Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

111. Processo:1.33.011.000189/2013-38 Voto: 3267/2014 Origem: PRM-JARAGUÁ DO SUL/SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Relator p/ 
Acórdão

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 4129/2014

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.  Vencido o  Relator. 
Redigirá o voto vencedor o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Luiza 
Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
112.Processo:1.14.010.000013/2014-22 Voto: 3387/2014 Origem: PRM-EUNÁPOLIS/BA

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Possível  descumprimento dos termos do Embargo lavrado pela Secretaria de Meio 

Ambiente  do  Município  de  Porto  Seguro/BA em serraria  localizada  na  Fazenda Conjunto  Cristalino. 
Diligências realizadas pelo ICMBio demonstraram o funcionamento de marcenaria sem a devida licença 
ambiental  da  Secretaria  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 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

113. Processo:1.22.000.000594/2014-40 Voto: 3236/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Denúncia apócrifa. Suposta prática de crime militar (CPM, artigo 251). Investigada que 

teria  declarado  falsamente  sua  condição  de  solteira  para  fins  de  recebimento  de  pensão  militar 
decorrente do falecimento de seu genitor.  O objeto jurídico tutelado é o patrimônio público sujeito à 
administração  militar.  Delito  em  questão  classificado  como crime  militar  em sentido  impróprio,  pois 
previsto tanto na legislação castrense quanto na legislação penal comum. Competência da Justiça Militar  
para processar e julgar a ação penal, nos termos do artigo 9º, inciso III, alínea 'a',  do Código Penal  
Militar. Precedentes do STF (HC 109.574, Primeira Turma, DJe: 17.12.2012; HC 84735, Primeira Turma, 
DJ: 3.6.2005). Declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Homologação.

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

114. Processo:1.29.016.000016/2014-83 Voto: 3252/2014 Origem:PRM-CRUZ ALTA/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de fato. Suposta fraude cometida por particulares nos autos de processo de guarda de uma menor, 

que tramitou perante a Justiça Estadual. Alegação de que os pais teriam transferido a guarda para avó de 
forma fraudulenta e com o único objetivo de que a filha receba o benefício previdenciário da avó, quando esta 
vier a falecer. Possível cometimento de falsidade ideológica por, em tese, inserir informação falsa no laudo de 
assistência social apresentado à Justiça Estadual. Crime de repercussão estadual. Até o presente momento 
inexiste lesão a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, para justificar a  atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.  Declínio de 
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atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 

Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

115. Processo:1.29.017.000003/2014-02 Voto: 3232/2014 Origem: PRM-CANOAS/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Possível  crime de falsificação de documento (CP, artigo 298). Suposta emissão de 

diplomas falsos por instituição de ensino privado. Enunciado 104 da Súmula do STJ “Compete à Justiça 
Estadual  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  de  falsificação  e  uso  de  documento  falso  relativo  a  
estabelecimento particular de ensino”. Inexistência de indício ou noticia do uso do diploma perante órgão 
ou entidade de natureza federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

116. Processo:1.30.001.000911/2014-46 Voto: 3377/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Denúncia on line. Suposto crime contra a honra (CP, artigos 138 e seguintes). Postagem de 

fotos e comentários pejorativos contra pessoa determinada em rede social. Lesão a interesse do particular.  
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a 
persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). 
Homologação.

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

117. Processo:1.34.014.000051/2014-52 Voto: 3233/2014 Origem: PRM-S.J. DOS CAMPOS/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de abuso de autoridade (Lei 4898/65) praticado contra ex-detento da 

Cadeia Pública de Jacareí/SP, por Juízes de Direito e Promotor de Justiça que atuavam na Comarca, à 
época dos fatos. Autoridades com foro por prerrogativa de função no  Tribunal de Justiça Estadual (CF, 
artigo 96, inciso III). Atribuição do Procurador-Geral de Justiça (Lei 8.625/93, artigo 29, inciso V).  Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar  a  atribuição do Ministério  Público Federal  para a 
persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.  Revisão (Enunciado 32 da 2ª 
CCR). Homologação.

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

118. Processo:1.34.001.001643/2014-31 Voto: 3306/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possíveis crimes de lesão corporal (CP, artigo 129) e estupro (CP, artigo 213) cometido entre  

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

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

119. Processo:1.24.001.000005/2013-68 Voto: 3272/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Peças de Informação. Supostas movimentações irregulares nas contas de titulares de 

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

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

120.Processo:1.17.001.000016/2014-63 Voto: 3283/2014 Origem: PRM-CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Possível  crime de falsificação de documento (CP,  artigo 298). Suposta emissão de 

diplomas e  certificados falsos  por  instituição de ensino  privado.  Enunciado 104  da Súmula  do STJ 
“Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento  
falso relativo a estabelecimento particular de ensino”. Inexistência de indício ou noticia do uso do diploma 
perante  órgão  ou  entidade  de  natureza  federal.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Declínio de atribuições ao 
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Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 

Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

121.Processo:00705/2012 Voto: 3284/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Possível crime de porte ilegal de arma (Lei 10.826/2003, artigo 14). Reclamante em 

ação trabalhista admitiu portar arma sem a devida autorização da autoridade competente. A competência 
para processar e julgar os crimes elencados no Estatuto do Desarmamento é da Justiça Estadual. O fato 
de os registros de armas serem efetuados em órgão vinculado ao Ministério da Justiça não enseja, por si 
só,  o  deslocamento  da  competência  para  a  Justiça  Federal.  Precedentes  da  2ª  CCR  e STJ  (CC 
45483/RJ e 68529/MT). Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 
2ª CCR). Homologação.

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

122.Processo:1.26.003.000028/2014-69 Voto: 3416/2014 Origem: PRM-SERRA TALHADA/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Carta de presidiário solicitando a atuação do Ministério Público Federal 

em processos criminais nos quais o subscritor fora condenado. Noticiante foi condenado pela Justiça 
Estadual e encontra-se detido no Presídio Dr. Edvaldo Gomes, localizado em Petrolina/PE. Fatos não 
versam sobre ilícitos federais. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal para a persecução penal. Declínio. Revisão (Enunciado 32, 2ª CCR). Homologação do declínio de 
atribuições ao Ministério Público Estadual de Pernambuco.

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

123.Processo:1.14.000.000655/2014-41 Voto: 3421/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática dos crimes de invasão de domicílio (Código Penal, artigo 150) e lesão 

corporal (Código Penal, artigo 129) cometidos contra particulares.  Crimes de competência da Justiça 
Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão 
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

124.Processo:1.25.002.000231/2014-82 Voto: 3419/2014 Origem: PRM-CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Suposto crime de apropriação indébita (CP, artigo 168) e irregularidades 

na execução de contrato  de prestação de serviços advocatícios.  Suposto crime contra  o patrimônio 
particular. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

125.Processo:1.14.000.000448/2014-96 Voto: 3378/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de fornecimento de medicamento em desacordo com receita médica (CP, 

artigo 280), praticado por empregado de estabelecimento comercial (drogaria). Medicamento incluído no 
programa “farmácia popular”. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 
Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

126.Processo:1.24.000.000166/2014-42 Voto: 3253/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Notícia-crime sobre suposta irregularidade no uso de fundos do Projeto Minha Casa 

Minha Vida por cooperativa habitacional. Constatação de que não houve assinatura de contrato com a 
Caixa Econômica Federal para liberação do financiamento para construção. Ausência de relação entre 
cooperado e o Projeto Minha Casa Minha Vida. Suposto crime praticado pela cooperativa contra seus 
cooperados.  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 
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(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 

Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

127.Processo:1.26.000.000456/2014-11 Voto: 3256/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Suposto crime de estelionato (CP, artigo 171) contra  interno de instituição prisional 

estadual.  Recebimento  de  honorários  advocatícios  por  causídico  que  não  cumpriu  seu  dever  de 
acompanhar o processo do representante. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
128.Processo:0002751-47.2013.4.05.8400 Voto: 3373/2014 Origem: PR/RN

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de Fato.  Petição.  Promoção de arquivamento submetida ao Poder  Judiciário.  Não conhecimento. 

Devolução. Representação por policial rodoviário federal. Suposta prática de crime de denunciação caluniosa 
(CP, artigo 339) e contra a honra (CP, artigos 138 e seguintes)  do representante.  Particular que teria se 
dirigido à  Corregedoria  da Polícia  Rodoviária  Federal  e apresentado relato que resultara na abertura de 
investigação administrativa disciplinar contra o representante por suposto abuso de autoridade. A versão fática 
apresentada pelo representado não foi comprovada pelas diligências realizadas, e os autos foram arquivados, 
sem que tenha sido instaurado procedimento disciplinar propriamente dito.  Todas as provas possíveis  de 
serem coletadas para confirmar se a versão apresentada pelo representado era verdadeira foram produzidas, 
de  sorte  que  a  instauração  de  inquérito  policial  se  mostraria  inútil  para  tal  finalidade.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

129.Processo:1.14.000.000704/2012-83 Voto: 3008/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir do recebimento, pela Secretaria de Cooperação 

Jurídica Internacional – SCJI, de pedido de cooperação direta, formulado pela Espanha, na forma do tratado 
de Cooperação e Auxílio Mútuo em Matéria Penal (Decreto 6681/2008, e artigo 7º parágrafo único, da 
Resolução 9/2005 do STJ), para adoção das medidas tendentes a propiciar a citação/intimação de cidadão 
espanhol, preso na cidade de Salvador/BA, sobre feito em andamento no Juizado de Instrução de Bilbao, na 
Espanha. A medida (citação) fora cumprida pela Procuradoria da República no Estado da Bahia. Pedido de 
assistência que tramitou pelas vias formais. Cumprimento integral da solicitação. Perda do objeto do presente 
procedimento. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligência. Comunicação a SCJI das 
medidas adotadas no caso. Homologação.

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

130.Processo:1.20.000.002113/2013-24 Voto: 3247/2014 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 de cigarros (CP, 

artigo 334), com a utilização de um rádio comunicador sem autorização da ANATEL, no trajeto de Campo 
Grande/MS para Rondonópolis/MT. Os mesmos fatos foram objeto de apuração no IPL 0053/2013, tendo 
resultado  na  denúncia  autuada  na  Subseção  de  Rondonópolis,  sob  o  número  0000282-
43.2014.4.01.3602. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, 
inciso IV). Homologação.

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

131.Processo:1.20.000.000833/2005-45 Voto: 3242/2014 Origem: PRM-BARRA DO GARÇAS/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Possível crime de ameaça agravado (CP, artigo 147 c/c Lei 10.826/03, artigo 

14).  Notícia  de que fazendeiro  teria  ameaçado de morte  indígenas,  quando estes tentavam passar  pela 
fazenda  Bordolândia,  localizada  dentro  de  área  desapropriada,  situada  no  município  de  Bom Jesus  do 
Araguaia/MT. Arma não encontrada. Fatos supostamente ocorridos no ano de 2005. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal (CP, artigo 109, inciso VI). Extinção da punibilidade (CP, artigo 107, inciso IV). Arquivamento.  
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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132.Processo:1.22.000.000563/2014-99 Voto: 3311/2014 Origem: PR/MG
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 2 (dois) 

saques indevidos de benefício previdenciário, um no mês seguinte ao óbito da titular, ocorrido em 20 de junho 
de 2005, e outro em agosto de 2005 (competência julho/2005). Valores sacados indevidamente que, na maior 
parte das vezes, são utilizados para custear despesas com hospitalização e/ou funeral do titular do benefício.  
Ausência de dolo. Atipicidade. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Orientação 4 deste  
Colegiado. Homologação.

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

133.Processo:1.24.000.000063/2013-00 Voto: 3383/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato (criminal) equivocadamente instaurada como Inquérito Civil Público. Suposto crime de 

apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) praticado pela Prefeitura Municipal de Alhandra/PB 
no exercício financeiro de 2008. Diligências. Ante a ausência de constituição do crédito, bem como de 
interesse fiscal da Receita Federal em constituí-lo, sequer houve fiscalização do órgão, verifica-se a falta 
de justa causa para o prosseguimento do feito. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende de 
constituição definitiva do crédito tributário, em analogia à Súmula Vinculante 24 do STF. Precedentes do 
STF (Inq 2537 AgR/GO) e do STJ (HC 209712/SP, RHC 28798/PR). Arquivamento. Revisão (LC 75/93,  
artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

134.Processo:1.28.200.000024/2013-07 Voto: 3286/2014 Origem: PRM-CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Suposta acumulação ilegal dos cargos de administradora de hospital regional e 

dentista no Programa de Saúde da Família – PSF. Diligências. Não coincidência entre os períodos de 
exercício remunerado das indicadas funções públicas. Inexistência de prejuízo ao erário. Constituição 
Federal,  artigo  37,  inciso  XVI.  Homologação  do  arquivamento  pela  5ª  CCR,  no  âmbito  de  suas 
atribuições, com remessa dos autos a esta 2ª CCR. Atipicidade penal da conduta. Arquivamento. Revisão 
(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

135.Processo:1.28.000.000224/2014-99 Voto: 3310/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de roubo com emprego de arma de fogo (CP, artigo 157, § 2º, inciso I),  

ocorrido em agência dos Correios e Banco Postal. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Diligência. Existência de Inquérito Policial em curso (72/2014) que 
apura os mesmos fatos, com promoção de arquivamento dirigida ao Poder Judiciário. Homologação.

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

136.Processo:1.30.017.000259/2014-91 Voto: 3376/2014 Origem: PRM-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
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 2 (dois) 

saques indevidos, por pessoa não identificada, de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do titular. 
Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual, 
uma vez que os saques foram realizados por cartão magnético, meio que dificulta a verificação de vestígios. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

137.Processo:1.35.000.000430/2014-64 Voto: 3271/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 1º, inciso I). Supostas omissão 

de informações às autoridades fazendárias referentes ao imposto de renda do ano de 2009. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Os fatos ora tratados foram objeto de requisição de instauração 
de Inquérito Policial pela Procuradoria da República em Sergipe, em razão da representação para fins penais 
apresentada pela Receita 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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138.Processo:1.33.003.000073/2014-89 Voto: 3276/2014 Origem: PRM/CRICIÚMA/SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 29: “Matar, perseguir,  caçar,  apanhar, 

utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou 
autorização  da  autoridade  competente,  ou  em  desacordo  com  a  obtida”).  Investigado  que  teria 
ingressado no Parque Nacional de Aparados da Serra acompanhado de cachorro de raça indefinida, 
porém com fenótipo de cão caçador. Ausência de provas de que o investigado estivesse caçando no 
momento da autuação. Ato preparatório não punível. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

139.Processo:1.23.002.000452/2013-44 Voto: 3384/2014 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98). Destruição de vegetação nativa 

para instalação de pastagem para gado no interior de floresta nacional. Morte do agente (certidão de óbito 
juntada  aos  autos).  Extinção  da  punibilidade  (CP,  artigo  107,  inciso  I,  e  CPP,  artigo  62).  Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

140.Processo:1.34.007.000081/2014-58 Voto: 3385/2014 Origem: PRM/MARÍLIA-SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática de crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-

A). Reconhecimento posterior de vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho. Inexistência de dolo por 
parte da investigada, que pautava sua conduta na crença de que não havia o vínculo trabalhista na 
relação de prestação de serviços que mantinha com a empregada/reclamante. Ausência de indícios de 
fraude. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

141.Processo:1.34.001.006954/2013-13 Voto: 3386/2014 Origem: PRM-OSASCO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática do crime de contrabando (CP, artigo 334). Apreensão de 22 (vinte e 

dois)  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  avaliados  em  R$  11,00  (onze  reais).  Diligências. 
Ausência  de  reiteração  criminosa  por  parte  do  agente.  A  natureza  do  produto  introduzido 
clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, graças ao seu 
efeito  nocivo  à  saúde e,  consequentemente,  o  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território 
nacional. Todavia, a pequena quantidade de cigarros apreendidos, que se encontra abaixo do patamar 
estabelecido por este Colegiado (40 maços ou 4 pacotes), atrai a aplicação, excepcional, do princípio da 
insignificância. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

142.Processo: 1.23.000.001976/2013-72 Voto: 2501/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possível crime de usurpação de bem público (Lei 8.176/91, artigo 2º).  

Retirada ilegal de argila na localidade do Rio Santo Antônio, no município de Igarapé-Miri/PA. Diligências.  
Informação do DNPM/PA de que não havia outorga de título minerário relacionado ao Rio Santo Antônio, 
razão pela qual não realizou ações fiscalizatórias. Informação do IBAMA de que, como o rio é regional, a  
atribuição primária de fiscalização é da SEMA/PA, restando a ele apenas a atuação supletiva no caso de  
omissão. Informação da SEMA/PA de que, após a finalização da ação de fiscalização na área, encaminhará 
cópia dos resultados ao Ministério Público Federal.  Inexistência de diligências capazes de justificar  no 
momento a 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

143.Processo:1.30.004.000096/2013-12 Voto: 3379/2014 Origem: PRM-ITAPERUNA/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Preparatório. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330) atribuído a ex-prefeita do 

município de Itaocara/RJ. Não atendimento a requisições provenientes da Justiça do Trabalho. Ausência 
de comprovação da ciência da agente, bem como da vontade deliberada em não atender às requisições. 
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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

144.Processo:1.30.001.006258/2013-48 Voto: 3305/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime de  falsidade  ideológica  (CP,  artigo  299).  Cópia  dos  autos  de  ação  de 

execução fiscal. Terceiro que teria utilizado dados do executado e feito débito com a União referente ao ano  
calendário 2003, exercício 2004. Extinção da execução fiscal  em razão do cancelamento da inscrição na 
dívida ativa.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

145.Processo:1.22.002.000005/2014-11 Voto: 3382/2014 Origem: PRM-UBERABA/MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta ocorrência do crime de redução de trabalhadores à condição análoga à de 

escravo  (Código  Penal,  artigo  149).  Os  mesmos  fatos  são  objeto  de  apuração  no  IPL 0257/2013.  
Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.  Arquivamento. Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV). 
Homologação.

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

146.Processo:1.04.100.000023/2012-33 Voto: 3380/2014 Origem: PRE/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Administrativo  instaurado  na  Procuradoria  Regional  Eleitoral  a  partir  de  cópia  do 

Procedimento  1.29.012.000084/2012-11,  oriundo  do  Ofício  do  Patrimônio  Público  e  Social  da 
Procuradoria da República no Município de Bento Gonçalves/RS. Suposto crime eleitoral (CE, artigo 299 
ou 350). O então prefeito do Município de Bento Gonçalves/RS, candidato à reeleição no pleito de 2012, 
às vésperas da votação, teria emitido títulos de posse a moradores de áreas irregulares com o fim de 
obter votos ou alterar o resultado das eleições. Prefeito não reeleito. Perda da atribuição da Procuradoria 
Regional Eleitoral. Desnecessidade de remessa do feito à respectiva Promotoria Eleitoral tendo em vista 
a notícia de que os mesmos fatos já foram objeto de apreciação e arquivamento por aquele órgão no 
âmbito do Procedimento Administrativo Eleitoral 00722.00076/2012. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

147.Processo:1.23.000.001863/2013-77 Voto: 3273/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Auto  de  Infração  encaminhado  pelo  IBAMA informando  a  possível 

prática  de  crime  ambiental  consistente  no  não  atendimento  às  exigências  legais  quando  devidamente 
notificado pela autoridade competente. Conduta prevista no Decreto Lei 6514/08, artigo 80: “deixar de atender 
exigências  quando  devidamente  notificado  pela  autoridade  competente”.  Configuração  de  mero  ilícito 
administrativo, que deu ensejo à devida sanção administrativa. Atipicidade da conduta. Ausência de justa 
causa necessária a justificar o prosseguimento da persecução criminal.  Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

148.Processo:1.10.000.000156/2014-01 Voto: 3285/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de três saques indevidos 

de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  
Percepção de  três  parcelas  no  valor  de  R$ 1.765,09  (mil,  setecentos  e  sessenta  e  cinco  reais  e  nove  
centavos). 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 indícios claros de dolo configurador de estelionato qualificado. Homologação de 
arquivamento.

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

149.Processo:1.17.000.001504/2009-31 Voto: 3279/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Administrativo  Criminal.  Suposto  crime  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária 

(Código Penal,  artigo 337-A) praticado pelo Município  de Anchieta – Câmara Municipal  de Anchieta. 
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Débitos  incluídos  em  parcelamento  especial.  Exigibilidade  suspensa  e  acompanhamento  do  MPF. 
Diligências. Informação da Receita Federal de que todos os débitos do procedimento administrativo de 
acompanhamento foram baixados por quitação do parcelamento. Ausência 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

150.Processo:1.23.000.000069/2009-20 Voto: 3287/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 

168-A) e crime contra a ordem tributária. 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.

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

151.Processo:0000153-86.2014.4.05.8400 Voto: 3312/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de Fato.  Petição.  Promoção de arquivamento submetida ao Poder  Judiciário.  Não conhecimento. 

Devolução. Possíveis crimes de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Recebimento indevido de 6  
(seis) benefícios previdenciários após o óbito dos titulares respectivos. 1) Em relação a 5 (cinco) benefícios.  
Considerando que, desde a data dos últimos saques indevidos, 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). 2) Em 
relação  a  um (1)  benefício.  Saque  efetuado  no  mês  subsequente  ao  do  óbito  da  titular.  Valor  sacado 
indevidamente que, na maior parte das vezes, é utilizado para custear despesas com hospitalização e/ou  
funeral do titular do benefício. Ausência de dolo. Atipicidade. Ausência de dolo. Arquivamento. Revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). Orientação nº 4 desta Câmara Criminal. Homologação.

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

152.Processo:0901/2013 Voto: 3420/2014 Origem: PRM-LUZIÂNIA/GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Tentativa de furto qualificado à Agência da Caixa Econômica Federal de Cristalina/GO 

(CP, artigo 155, § 4º, incisos I e V, c/c artigo 14, inciso II). Quatro indivíduos encapuzados e com luvas 
entraram na área de terminais eletrônicos da CEF mediante a destruição da porta de vidro e, utilizando 
um pé de cabra, danificaram um dos equipamentos. Quando soou o alarme, empreenderam fuga. Foram 
realizadas todas as diligências possíveis a fim de identificar os autores. Ausência de indícios de autoria  
delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual.  Inexistência de elementos que 
justifiquem o prosseguimento da persecução 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

153.Processo: 3407.2012.000501-5 Voto: 3423/2014 Origem: PRM-RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Possível crime de falsa perícia (CP, artigo 342: “ Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro)  

anos, e multa.”). Suposta fraude na elaboração de perícia técnica sobre a capacidade laboral de segurada do  
INSS. Considerando que os fatos ocorreram em 8 de janeiro de 2007 e que o investigado, nascido em 14 de 
setembro de 1943, já conta com mais de 70 (setenta) anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da 
punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, visto que ultrapassado o 
lapso temporal de 4 (quatro) anos (CP, artigo 109, inciso IV, c/c artigo 115). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, 
artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

154.Processo:1.13.000.001563/2007-96 Voto: 3246/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação assinada por servidores da Receita Federal. Supostos crimes de abuso de 

autoridade (Lei 4898/65, artigos 3º, alínea “b”, e 4º, alíneas “a”, “b” e “h”), calúnia, difamação, injúria, violação 
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de domicílio, falsidade ideológica, violação de sigilo funcional que resulta em dano à Administração Pública e 
denunciação caluniosa (CP, artigos 138, 139, 140, 150, 299, 325, § 2º,  e 339) atribuídos a Delegado de  
Polícia Federal na condução das Operações Saúva e Hiena. Fatos que ocorreram entre agosto de 2006 e 
novembro de 2007. 1) Crimes de abuso de autoridade (pena máxima de 6 meses), calúnia (pena máxima de 2 
anos), difamação (pena máxima de 1 ano), injúria (pena máxima de 6 meses) e violação de domicílio (pena 
máxima de 3 meses). Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, artigo 109, 
incisos V e VI). 2) Crime de falsidade ideológica. Ausência de materialidade delitiva. 3) Crime de violação de 
sigilo que resulta em dano à Administração Pública. As informações divulgadas são de interesse público. 
Ausência de divulgação além do necessário. Atipicidade. 4) Crime de denunciação caluniosa. O inquérito 
policial  presidido  pelo  investigado  apresentou  elementos  suficientes  para  embasar  a  opinio  delicti do 
Ministério Público Federal,  que ofereceu denúncia contra 27 investigados. Ausência da elementar do tipo 
“crime  de  que  o  sabe  inocente”.  Atipicidade.  Arquivamento. Revisão  (LC  75/93,  artigo  62,  inciso  IV). 
Homologação.

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

155.Processo:1.30.001.002180/2013-92 Voto: 3249/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação formulada por ex-agente de Polícia Federal. Suposta prática dos crimes 

de  constrangimento  ilegal  e  ameaça  (CP,  artigos  146  e  147).  O  representante  teria  sido  demitido 
ilegalmente,  após  o  que  constrangido  e  ameaçado  por  agentes  e  delegados  de  Polícia  Federal.  
Demissão decretada nos autos de processo administrativo cuja legalidade já foi apreciada pelo Poder 
Judiciário.  Ausência  de qualquer  indício  de  perseguição  ou  da  prática  de  atos  abusivos  contra  o 
representante. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

156.Processo:1.11.000.000226/2014-85 Voto: 3257/2014 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática de crime de falsidade ideológica (CP, artigo 299). Particular que teria tentado 

se passar por gestor do Município de Minador do Negrão/AL, em requerimento formulado ao Departamento 
Nacional de Produção Mineral – DNPM no Estado, visando à outorga do título de direito mineratório para  
extração de areia do leito do rio Traipu. Assinatura por parente da prefeita em seu próprio nome, e não em 
nome dela, fazendo constar seu cargo verdadeiro, qual seja, de tesoureiro. Formulação de requerimento por 
pessoa sem atribuição. Mera irregularidade. Ainda que o particular intencionasse praticar crime, trata-se de 
crime impossível, por ineficácia absoluta do meio, vez que a autarquia tem pleno conhecimento da norma que 
atribui  exclusividade  ao  gestor  municipal  para  formular  tal  requerimento.  Atipicidade  da  conduta. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

157.Processo:1.25.002.000238/2014-02 Voto: 3237/2014 Origem: PRM-CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de falta de natureza 

média cometida por interno na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Detento que mantinha em sua cela 
uma corda feita de lençóis,  conhecida no mundo prisional por  “tereza”,  medindo aproximadamente cinco 
metros de comprimento. Conduta que não constitui ilícito penal. Mera transgressão disciplinar. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

158.Processo:1.23.006.000041/2014-08 Voto: 3251/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Expediente oriundo do Juízo Federal de Paragominas/PA. Suposto crime de estelionato 

contra  o  INSS (CP,  artigo  171,  §  3º). Divergência  entre  o  declarado em audiência  e  o lançado em 
declaração de atividade rural. Informação de que tal declaração de atividade rural foi confeccionada pelo 
sindicato. Ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso 
IV). Homologação.

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

159.Processo:1.28.000.000066/2014-77 Voto: 3308/2014 Origem: pr/rn
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime contra a Administração Ambiental (Lei 9.605/98, artigo 69: “Obstar ou dificultar 

a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais”). Empregado de sociedade limitada 
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que  teria  se  recusado  a  receber  autos  de  infração  lavrados  por  agentes  do  IBAMA no  momento  da 
fiscalização.  Lavratura  de  auto  de  infração  em  decorrência  da  recusa  e  imposição  de  multa.  Infração 
devidamente coibida na seara administrativa (Lei 9.605/98, artigos 70 e 72, inciso II), sem necessidade de 
repressão no âmbito penal. Atipicidade. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

160.Processo:1.33.003.000039/2014-12 Voto: 3243/2014 Origem: PRM-CRICIUMA/SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática do crime de desobediência (CP, artigo 330). Descumprimento de termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) promovido pelo Ministério Público do Trabalho. Imposição de multa no valor 
de R$ 1.000,00 (mil reais). A imposição de multa por descumprimento de ordem judicial exclui a tipicidade 
da conduta de desobediência. Precedentes do STF, do STJ e da 2ª CCR.  Arquivamento. Revisão (LC 
75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

161.Processo:1.23.002.000391/2011-53 Voto: 3241/2014 Origem: PRM-SANTARÉM/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 38: “Destruir ou danificar floresta considerada de  

preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção”). 
Desmatamento de floresta regenerada sem autorização do órgão competente. Considerando que desde a 
data do fato, ocorrido no ano de 2001, já transcorreram aproximadamente 13 (treze) 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 (detenção, de um a três 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

162.Processo:1.34.010.000054/2014-26 Voto: 3248/2014 Origem: PRM-FRANCA/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de três saques indevidos 

de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  
Percepção de três parcelas no valor de R$ 1.033,06 (mil, trinta e três reais e seis centavos). 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 indícios claros de dolo configurador de estelionato qualificado. Homologação de arquivamento.

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

163.Processo:1.34.010.000042/2014-00 Voto: 3238/2014 Origem: PRM-RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Possível  crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). 

Realização de 2 (dois) saques indevidos de benefício previdenciário, no valor de R$ 4.577,36 (quatro mil, 
quinhentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos), após o óbito do titular. O último saque ocorreu em  
27.1.2003. Arquivamento pela prescrição da pretensão punitiva.  Revisão (LC 75/93,  artigo 62,  inciso IV). 
Orientação  4  da  2ª  CCR.  Em  casos  dessa  natureza,  este  Colegiado  vem  entendendo  no  sentido  da 
atipicidade  da  conduta  por  evidente  ausência  de  dolo,  pois  “o  falecimento  de  qualquer  pessoa  exige  a 
realização de despesas com o funeral, bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas  
pelo de cujus, especialmente quando humilde a sua origem” (Voto 2199/2013, relatado pelo Subprocurador-
Geral da República José Bonifácio Borges de Andrada). Homologação por motivo diverso.

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

164.Processo:1.28.000.000301/2013-20 Voto: 3239/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desobediência (CP, artigo 330). Ordem judicial 

que determinou ao Estado do Rio Grande do Norte a realização de tratamento de “embolização arterial” a 
paciente, migrando-a para atendimento hospitalar em outro Estado da federação. Tratamento realizado 
em hospital de São Paulo/SP, custeado com recursos do Estado do Rio Grande do Norte. Cumprimento 
da determinação judicial. Atipicidade da conduta. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 
Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.
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165.Processo:1.10.000.000015/2014-80 Voto: 3475/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 48: “Impedir ou dificultar a regeneração 

natural de florestas e demais formas de vegetação”). Implantação de pastagem para gado no interior de 
Unidade de Conservação Federal (Parque Nacional da Serra do Divisor), no Município de Porto 
Walter/AC. Os mesmos fatos já foram objeto de apuração no Inquérito Policial 204/2013 – DPF/CZS/AC. 
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). 
Homologação.

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

166.Processo:1.10.000.000186/2014-17 Voto: 3478/2014 Origem: PR/AC
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 2 (dois) 

saques indevidos de benefício previdenciário, no valor corrigido de R$ 1.645,35 (mil seiscentos e quarenta e 
cinco reais e trinta e cinco centavos), após o óbito do titular, ocorrido no dia 18 de outubro de 2004. Valores  
sacados  indevidamente  que,  na  maior  parte  das  vezes,  são  utilizados  para  custear  despesas  com 
hospitalização e/ou funeral do titular do benefício. Ausência de dolo. Atipicidade. Orientação 4 da 2ª CCR. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Não se pode falar em ausência de dolo se não se tem 
notícia de quem seja o autor do crime. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de 
modificar o panorama atual. Homologação por motivo diverso.

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

167.Processo:1.17.004.000002/2014-10 Voto: 3270/2014 Origem: PRM-LINHARES/ES
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Extração irregular de areia. 1) Suposto crime contra o meio ambiente (Lei 9.605/98, artigo 55:  

“Executar  pesquisa,  lavra  ou  extração  de  recursos  minerais  sem a  competente  autorização,  permissão, 
concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.”).  
Considerando que, desde a data dos fatos, ocorridos em 25 de abril de 2007, já transcorreram mais de 4  
(quatro) anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agente ante a ocorrência da 
prescrição  da  pretensão punitiva  estatal  pela  pena máxima  em abstrato  (igual  a  um ano ou,  sendo 
superior, não excede a dois). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. 2) 
Suposto  crime  contra  o  patrimônio  público  na  modalidade  de  usurpação  (Lei  8.176/91,  artigo  2º: 
“Constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-
prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo 
título autorizativo. Pena: detenção, de um a cinco anos e multa.”). Informação do Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNMP de que a extração se deu em área ínfima, a quantidade de areia extraída 
foi de pequena monta, o impacto ambiental foi baixo, além do que não foi possível identificar a autoria  
delitiva. Aplicação do princípio da insignificância penal. Atipicidade material da conduta. Arquivamento. 
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes 
de modificar o panorama atual. Homologação por fundamento diverso.

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

168.Processo:1.22.024.000010/2014-68 Voto: 3476/2014 Origem: PRM-VIÇOSA/MG
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 2 (dois) 

saques indevidos de benefício previdenciário, no valor corrigido de R$ 1.805,69 (mil oitocentos e cinco reais e 
sessenta e nove centavos), após o óbito da titular, ocorrido no dia 1º de outubro de 2005. Valores sacados 
indevidamente que, na maior parte das vezes, são utilizados para custear despesas com hospitalização e/ou 
funeral do titular do benefício. Ausência de dolo. Atipicidade. Orientação 4 da 2ª CCR. Arquivamento. Revisão 
(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Não se pode falar em ausência de dolo se não se tem notícia de quem seja o 
autor do crime. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama 
atual. Homologação por motivo diverso.

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

169.Processo:1.30.017.000237/2014-21 Voto: 3474/2014 Origem: PRM-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
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 5 (cinco) 

saques indevidos, por pessoa não identificada, de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, 
ocorrido no dia 27 de novembro de 2002. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de 
modificar o panorama probatório atual, uma vez que passados mais de 10 (dez) anos da ocorrência dos fatos. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de 
Andrada e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

170.Processo:1.30.017.000247/2014-66 Voto: 3477/2014 Origem: PRM-SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
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 5 (cinco)  

saques indevidos, por pessoa não identificada, de parcelas de benefício previdenciário após o óbito da titular, 
ocorrido no dia 4 de dezembro de 2007. Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de 
modificar o panorama probatório atual, uma vez que passados mais de 5 (cinco) anos da ocorrência dos fatos. 
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
171.Processo:1.31.000.000884/2013-01 Voto: 3244/2014 Origem: PR/RO

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

Ordinária na Delegacia de Polícia Rodoviária Federal em Rondônia e Acre – 21ª SR/PRF/RO-AC. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Relatório de inspeção em ordem. Delegacia 
que possui carência de estrutura e servidores. Problema cuja solução foge da esfera de poder da 
Superintendência, pois depende de fatores externos, tais como orçamento para construção da nova sede 
e realização de concurso público. A despeito das dificuldades enfrentadas, constatou-se a dedicação dos 
servidores para que a atividade-fim seja satisfatoriamente realizada. Expediente que cumpriu 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

172.Processo:1.00.000.003870/2014-99 Voto: 3245/2014 Origem: PRM-ARAÇATUBA/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Relatório  de  inspeções  ordinárias 

realizadas nas Delegacia de Polícia Federal de Sorocaba/SP, para ciência. O Grupo de Controle Externo da 
Atividade Policial – GCEAP concluiu que a delegacia inspecionada apresenta funcionamento adequado, não 
se verificando reparos significativos a serem feitos na condução dos trabalhos desenvolvidos na respectiva 
unidade  policial.  Do  exame  de  livros,  documentos  e  inquéritos,  não  foram  detectadas  irregularidades. 
Inspeção encerrada com êxito. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré

ORIGEM JUDICIAL

173.Processo:JF-SE-0000788-58.2014.4.05.8500-INQ (0125/2014) Voto: 3367/2014 Origem: 2ª VF/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL.  CPP,  ART.  28 C/C LC Nº  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 Nº 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. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento com base no princípio da insignificância, 
bem como na ausência de dolo e indícios de autoria. Discordância do Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do 
CPP c/c art. 62, IV, da LC nº 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 6 anos).
4. Insistência no arquivamento.

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

174.Processo:1.00.000.005860/2014-98 Voto: 3370/2014 Origem: 6ª VF/SE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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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.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de 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 do 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. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Publico Federal para 
prosseguir na persecução penal.

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

175.Processo:2008.51.01.804057-0 Voto: 3369/2014 Origem: 1ª VF/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  CPP,  ART.  28  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV.  POSSÍVEL  CRIME  DE 

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP,  ART.  297,  §  4º).  OMISSÃO DE REGISTRO EM 
CTPS.  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  PRESCRIÇÃO  ANTECIPADA  (VIRTUAL). 
INADMISSIBILIDADE.  ENUNCIADO  Nº  28  DESTA  2ª  CCR.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO 
ARQUIVAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de Inquérito Policial  instaurado para apurar  possível  crime de falsificação de documento 
público (CP, art. 297, §4º), em razão da ausência de anotação de registro de emprego em Carteira de  
Trabalho e Previdência Social – CTPS – de trabalhadora.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por falta de interesse de agir, em razão do  
reconhecimento da prescrição antecipada, sobretudo considerando o tempo já decorrido (mais de 10 anos).
3. A Juíza Federal indeferiu o arquivamento, ao fundamento de que a prescrição deve “ser aplicada após o  
processo seguir seu curso e, se for o caso, devendo o Réu sentir os dissabores de uma ação penal, servindo  
o meio – processo – de reprovabilidade à conduta praticada”.
4.  Enunciado nº 28 desta 2ª CCR:  “Inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade pela  
prescrição,  considerando  a  pena  em  perspectiva,  por  ferir  os  primados  constitucionais  do  devido  
processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência.”
5. Súmula 438 do STJ.
6.  Não homologação do arquivamento e designação de outro  membro do MPF para prosseguir  na 
persecução penal.

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

176.Processo:JF/SP-0008985-91.2009.4.03.6120-INQ (2009.61.20.008985-0) (IPL 0184/2011) Voto: 3572/2014 Origem: JF/SP
Relatora :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  SISTEMA FINANCEIRO.  OBTENÇÃO  DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE (LEI Nº 7.492/86, ART. 19). 
MPF:  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO.  CASO  DE  MERO  ILÍCITO  CIVIL.  DISCORDÃNCIA DO 
MAGISTRADO. CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62, INC. IV. USO DE MEIO FRAUDULENTO PARA 
A OBTENÇÃO  DE  FINANCIAMENTO  JUNTO  A INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  CONDUTA QUE  SE 
SUBMETE, EM TESE, AO TIPO PREVISTO NA LEI Nº 7.492/86. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime previsto no art. 19 da Lei nº  
7.492/86, consistente na obtenção fraudulenta de financiamento destinado à aquisição de um automóvel.
2.  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito,  ressaltando que “não se 
vislumbra nos autos lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora inserta no artigo 19  
da Lei nº 7.492/1986, haja vista que os tipos penais nela contidos visam, em sentido amplo, a proteção  
da higidez do sistema financeiro nacional”. Afirmou ser “inegável que o presente financiamento, qual seja  
de um automóvel, em nenhum momento colocou em risco o Sistema Financeiro Nacional Brasileiro em 
sua integralidade, tão pouco ameaçou o patrimônio do Banco”.
3. O Juízo da 2ª Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e  
de  Lavagem  ou  Ocultação  de  Bens,  Direitos  e  Valores  da  Seção  Judiciária  de  São  Paulo,  não 
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concordando com o pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Federal,  determinou a 
remessa dos autos a este Colegiado, com fundamento no art. 28 do CPP. Concluiu que “reiteradas ações 
deste tipo desestabilizam a confiabilidade das instituições que compõem o sistema financeiro nacional, 
podendo implicar, inclusive, em alterações da política de como que é tratado este tipo de mútuo”.
4. Verifica-se que, no caso, o contrato de mútuo restou celebrado com finalidade certa, consistente na 
aquisição de automóvel, fato que se amolda no conceito de financiamento, e não no de empréstimo, que  
não exige qualquer destinação específica.
5. A obtenção mediante fraude de qualquer tipo de mútuo com destinação específica e vinculada – com 
recursos públicos ou não, concedidos por instituições públicas ou privadas – configura o crime previsto 
no art. 19 da Lei nº 7.492/86 (e não o de estelionato), cabendo à Justiça Federal processar e julgar o 
crime em apuração. Precedentes do STJ (CC nº 112.244-SP e CC nº 121.224/SC).
6. Por outro lado, como ressaltado nos autos do Processo nº 5001850-50.2013.4.04.7000, oriundo do 
Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, “no caso em apreço, ainda que se possa sustentar que 
a lesão ao bem jurídico tutelado (higidez do Sistema Financeiro Nacional) não seja muito expressiva, em 
face  exclusivamente  do  valor  monetário  do  financiamento  obtido,  não  se  pode  considerar  como 
reduzidíssimo o grau de reprovabilidade do comportamento do agente que, mediante a utilização de 
documentos sabidamente falsos, obtém financiamento bancário com o prévio e deliberado intuito de não 
adimplir as prestações avençadas. Ainda, a inexpressividade da lesão ao bem jurídico deve ser analisada 
sob  uma  perspectiva  aumentada,  considerando-se  a  totalidade  do  sistema.  Isso  porque  a  fraude 
perpetrada  pelo  agente,  ainda  que  de  pequena  monta,  se  considerado  o  potencial  econômico  das 
instituições financeiras, impacta a estabilização do sistema como um todo”.
7. “A prática de crimes dessa natureza tem se tornado cada vez mais comum. Logo, a ausência de 
repressão penal em casos como o presente implica a vulneração do bem jurídico tutelado pela norma em 
comento, já que a análise dos seus efeitos, numa perspectiva coletiva, indica grave lesão ao bem jurídico  
que norma objetiva proteger”.
8. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para 
prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

177.Processo:1.21.000.001626/2013-81 Voto: 3366/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. 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 Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais que noticia a 
prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Consta dos autos que servidores da Receita Federal do 
Brasil apreenderam 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 (Processo Administrativo nº 10109.726112/2012-81).
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
178.Processo:1.34.030.000052/2014-07 Voto: 3356/2014 Origem: PRM – JALES/SP
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Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime ambiental.  Relato de que fábrica de salgados 

estaria causando incômodo à vizinhança em razão dos elevados níveis de ruídos que produz, além de 
prejuízos à saúde pelo despejo de resíduos decorrentes de sua atividade diretamente na calçada. Lei 
9.605/98,  art.  54.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  –  2ª  CCR)  Caso  que  atinge  apenas  área 
municipal. Fatos narrados que não se enquadram em qualquer das hipóteses previstas no art. 109 da 
Constituição. Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União. Ausência 
de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual. Homologação do declínio.

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

179.Processo:1.34.010.000365/2014-95 Voto: 3357/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  ofício  encaminhado  pelo  Conselho  Regional  de  Medicina 

Veterinária do Estado de São Paulo, informando sobre o funcionamento de canil clandestino na cidade 
de Jardinópolis/SP. Relato de que as condições do local não são boas e que os cães não recebem 
atendimento veterinário. 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. 
Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à  persecução  penal.  
Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

180.Processo:1.17.000.000385/2014-66 Voto: 3358/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51, arts. 1º e 2º, inc. IX). Prática 

ilícita  conhecida  como “golpe  da  pirâmide”  (também  chamada  de  pichardismo),  que  consiste, 
basicamente, na promessa fraudulenta a indeterminado número de pessoas no sentido de que, se estas 
depositarem  certa  quantia  financeira  em  benefício  de  determinadas  pessoas,  receberão,  em 
contrapartida,  um lucro  exponencial  daquilo  que foi  inicialmente investido,  participando da chamada 
“corrente” ou “bola de neve”. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Incidência da Súmula nº 
498 do STF: “Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento dos 
crimes contra a economia popular”. Precedentes desta 2ª CCR. Inexistência de prejuízo a bem, serviços 
ou interesse direito e específico da União ou de suas entidades. Ausência de elementos de informação 
aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do 
declínio ao Ministério Público Estadual.

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

181.Processo:1.16.000.000235/2014-90 Voto: 3359/2014 Origem: PR/DF
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato ou contra as relações de consumo. CP, art. 171; Lei nº 

8.137/90, art. 7º, inc. VII. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Particular que, embora tenha 
assinado contrato de prestação de serviço, não efetuou a matrícula do seu filho em curso de treinamento 
pré-militar, uma vez que se sentiu enganado, haja vista que o tempo de treinamento era pouco para o 
aproveitamento do menor. Em razão disso, a empresa vem pressionando o particular a pagar a quantia 
correspondente a 25% do valor total do contrato. Inexistência de prejuízo a bem, serviços ou interesse 
direto 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

182.Processo:1.29.000.000435/2014-94 Voto: 3361/2014 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  denúncia  anônima  encaminhada  pelo  Ministério  Público  do 

Trabalho para apurar a ocorrência, em tese, do delito de exploração sexual de menores (CP, art. 218-B),  
que estaria ocorrendo próximo a rodoviária, na Av. Voluntários da Pátria, Porto Alegre/RS. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Fato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no 
art. 109 da Constituição Federal. 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 Ministério 
Público 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 
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e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

183.Processo:0002321-19.2014.4.03.6104 Voto: 3362/2014 Origem: PRM – SANTOS/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de fato.  Possível crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4°, II). Representante informa que 

recebeu uma mensagem via SMS acerca de compra efetuada em seu nome utilizando os dados de seu 
cartão de crédito. Ao tomar conhecimento do fato, a vítima entrou em contato com a administradora do  
cartão  para  cancelar  a  compra  efetuada  em  seu  nome  e  bloquear  o  cartão.  Revisão  de  declínio 
(Enunciado nº  32 -  2ª  CCR).  Eventual  crime praticado contra  particular.  Ausência  de elementos  de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

184.Processo:1.30.001.001286/2014-50 Voto: 3363/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular contra Delegado da Polícia 

Civil do Rio de Janeiro, a quem atribui a prática dos crimes de racismo, prevaricação, assédio moral e 
furto  qualificado.  Revisão de declínio  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Inexistência  de  elementos  que 
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Eventuais ilícitos praticados 
por policial  civil em detrimento de particular.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal  para  
prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

185.Processo:1.21.002.000051/2014-40 Voto: 3364/2014 Origem: PRM – TRÊS LAGOAS/MS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por particular, na qual se relata o não 

recolhimento,  entre  1966  e  1972,  de  contribuições  previdenciárias  ao  IPEMAT  (antigo  Instituto  de 
Previdência  de Mato  Grosso)  pelo  então responsável  pelo  cartório  do  4º  Ofício  de  Notas em Três 
Lagoas/MS.  CP,  art.  168-A,  §1º.  Revisão  de  declínio  (Enunciado nº  32  –  2ª  CCR).  Os  valores 
supostamente apropriados indevidamente pertenciam a Regime Próprio de Previdência vinculado ao 
Estado de Mato Grosso. Ausência de indícios de lesão a bem ou interesse da União ou de qualquer de 
suas entidades autárquicas e fundacionais. Inexistência de elementos que justifiquem a atribuição do 
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

186.Processo:1.34.022.000044/2014-51 Voto: 3365/2014 Origem: PRM – JAÚ/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes.  Lei nº 

11.343/06, art.  33. Revisão de declínio (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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

187.Processo:1.32.000.000162/2014-92 Voto: 3567/2014 Origem: PR/RR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Expediente instaurado a partir de expediente da Defensoria Pública da União, relatando 

a suposta prática dos crimes de ameaça, esbulho possessório e incêndio em face de pessoa beneficiada 
por projeto de assentamento do INCRA, em Boa Vista/RR. CP, arts. 147, 161, II, e 250. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas entidades. Condutas que não afetam a titularidade da terra, prejudicando 
apenas a vítima, pessoa do povo, assentado pela autarquia federal. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

188.Processo:1.30.001.001109/2014-73 Voto: 3568/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar supostas condutas lesivas a Instituto de Seguridade Social por 
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parte de sociedade de advogados. Possível crime de apropriação indébita. CP, art.  168. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou 
interesse da União ou de suas  entidades.  Delito praticado,  em tese,  contra instituição de previdência 
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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

189.Processo:1.33.001.000098/2014-01 Voto: 3569/2014 Origem: PRM-BLUMENAU/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime eleitoral previsto no art. 299 da Lei nº 4.737/65 

atribuído a então candidato a Deputado Federal no pleito de 2010. Auxílio na campanha em troca de um 
sítio,  que  nunca  foi  recebido  pelo  declarante.  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 em Santa Catarina.

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

190.Processo:1.15.002.000748/2014-18 Voto: 3570/2014 Origem: PRM-JUAZEIRO-IGUATU/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  prática  dos  crimes  de estelionato,  de lavagem de 

capitais, contra as relações de consumo e de sonegação fiscal. CP, art. 171; Lei nº 9.613/98, art. 1º; Lei 
nº 8.078/90 e Lei nº 4.729/65. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Investigados que teriam 
comercializado, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, diversas frações ideais 
de um complexo hospitalar. Utilização fraudulenta de cheques, envolvendo agiotagem e diversos negócios 
ilícitos. 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 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

191.Processo:1.30.005.000125/2014-17 Voto: 3581/2014 Origem: PRM-NITEROI/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de falsidade ideológica praticado pelo tabelião e 

pelo oficial de registro do Cartório do 2º Ofício de Maricá/RJ. Supostas irregularidades na lavratura e 
transcrição de transmissão de imóvel rural.  CP, art.  299.  Revisão de declínio (Enunciado n° 32 – 2ª 
CCR).  Inexistência  de  prejuízo  à  União.  Lesão  apenas  à  fé  pública  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro. 
Reconhecimento, na espécie, da competência do Poder Judiciário local, pois que, inocorrente qualquer 
das situações a que se refere o inc. IV. do art. 109 da Constituição da República. Ausência de elementos 
de  informação  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

192.Processo:1.22.000.000269/2014-87 Voto: 3571/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar suposto uso de documento falso. Declaração atestando que o 

investigado é aluno do curso de Ciências Odontológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. CP, 
arts. 299 e 304. Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Informação da lavra do Diretor da 
Faculdade  de  Odontologia  da  UFMG  consignado  que  “a  referida  declaração  não  foi  emitida  pela 
instituição”.  Documento  apresentada  perante  empresa  de  materiais  para  construção,  sediada  no 
município de Matozinhos/MG. Ausência de notícia acerca de eventual apresentação do diploma falso 
perante órgão federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da 
União  ou  de  suas  entidades.  Caso  em  que  carece  atribuição  ao  Parquet 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
193.Processo:1.00.000.004672/2013-61 Voto: 3565/2014 Origem: PRM - TUCURUÍ/PA

Relatora :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de ofício da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo 
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do Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia de relatório de fiscalização realizada em fazenda 
localizada no município de Novo Repartimento/PA, no período de 22/1 a 1º/2/2013. Suposto crime de redução 
à condição análoga à de escravo. CP, art. 149. Possível crime ambiental. Descarte irregular de embalagens 
vazias de agrotóxicos e armazenamento de substâncias perigosas e nocivas à saúde. Lei nº 9.605/98, art. 56. 
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). (1) Caso em 
que  não  se  verificaram  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. (2) Descarte 
irregular  de embalagens vazias de agrotóxicos.  Armazenamento de substâncias perigosas e nocivas à 
saúde. Irrelevância de o fato ter sido verificado durante fiscalização do Grupo Especial de Fiscalização 
Móvel do Ministério do Trabalho. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União ou 
de suas entidades.  Ausência  de elementos de informação aptos a  justificar  a atribuição do  Parquet 
Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
194.Processo:1.23.000.000629/2014-11 Voto: 3333/2014 Origem: PR/PA

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 ter feito funcionar fábrica de gelo sem o certificado de 
licença de funcionamento do DPF e sem outorga de uso de água válida. 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.  Conduta  prevista  no  art.  66  do  Decreto  nº  6.514/08. 
Configuração de mero ilícito administrativo, que deu ensejo à devida sanção administrativa. Atipicidade da 
conduta. Homologação do arquivamento.

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

195.Processo:1.23.000.000457/2014-78 Voto: 3334/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar suposto crime ambiental, consistente em comercializar motosserra ou 

utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente. 
Lei nº 9.605/98, art. 51. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Para a caracterização do crime 
previsto no art.  51 da Lei  n.  9.605/98,  exige-se a  conduta de comercializar  ou de utilizar  motosserra.  A 
conduta  do  investigado  consistiu  apenas  em  portar  motosserra.  Infração  administrativa.  Atipicidade  da 
conduta. Homologação do arquivamento.

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

196.Processo:1.13.002.000277/2013-31 Voto: 3335/2014 Origem: PRM – TEFÉ/AM
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Crime ambiental. Lei nº 9.605/98. Suposta prática de pesca em local proibido, tendo em 

vista a apreensão de uma rede de arrastão, malha 80mm, 100m de comprimento, durante inspeção feita  
ao longo do rio abufari.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62, inc.  IV).  Não há  elementos 
informativos aptos a revelar a autoria delitiva e viabilizar a continuidade das apurações. Homologação do 
arquivamento.

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

197.Processo:1.17.004.000044/2013-70 Voto: 3336/2014 Origem: PRM – LINHARES/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  possível  crime  ambiental.  Apreensão,  na  residência  do 

investigado, de duas espécimes da fauna silvestre brasileira – um coleiro (Sporophila ardesiaca) e um 
papagaio (Amazona rhodocorytha),  estando este na lista de animais ameaçados de extinção. Lei nº 
9.605/98, art. 29, § 1º, III c/c § 4º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima 
cominada de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que 
decorridos mais  de 4  (quatro)  anos  do fato,  ocorrido em 13/11/2009 (CP,  art.  109,  V).  Extinção da 
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

198.Processo:1.28.000.001273/2013-68 Voto: 3338/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  de  denúncia  formulada  por  particular, 
comunicando  possível  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária.  CP,  art.  168-A.  Revisão  de 
arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Expedição  de  ofício  a  Delegacia  da  Receita  Federal.  
Informação de que não há quaisquer indícios de apropriação indébita previdenciária, haja vista que os 
períodos de contribuição da denunciante constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. 
Carência de elementos que comprovem a existência de infração penal em detrimento de bens, serviços  
ou  interesse  da  União.  Ausência  de  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

199.Processo:1.25.001.000082/2014-61 Voto: 3339/2014 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais, na qual relata a apreensão 

de mercadorias contrabandeadas de origem estrangeira introduzidas irregularmente no país.  CP, art. 
334.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).  Os fatos apurados neste expediente são 
objeto  da  Ação  Penal  nº.  5004720-38.2013.404.7010.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

200.Processo:1.30.001.005483/2013-67 Voto: 3340/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de fato.  Crime de contrabando (CP, art. 334). Apreensão de máquinas caça-níqueis. Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos apurados neste expediente são objeto do Inquérito 
Policial nº. 2011.51.01.808771-8. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

201.Processo:1.11.000.001508/2013-19 Voto: 3341/2014 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar suposto crime de desobediência (CP, art. 330)  

praticado pela Prefeito do município de Joaquim Gomes/AL, tendo em vista o descumprimento da ordem 
judicial proveniente da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas.  Revisão de arquivamento (LC n° 
75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Em  resposta,  o  referido  prefeito  informou  que  a  ordem  foi  devidamente 
encaminhada ao setor de pessoal da prefeitura e que a solicitação não foi atendida no tempo aprazado 
em virtude do desaparelhamento dos arquivos municipais. Constatação de que houve o cumprimento, 
ainda que a destempo, da ordem judicial. Conduta omissiva não caracterizada. Falta de justa causa para 
a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

202.Processo:1.26.005.000035/2014-41 Voto: 3342/2014 Origem: PRM – PALMARES/PE
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 após 

o  óbito  dos  titulares  dos  benefícios  previdenciários  de  nº  41/051.726.895-7,  32/072.015.751-0, 
21/085.167.964-1 e 93/071.680.763-7. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). 1) Em relação ao 
primeiro benefício citado, houve a percepção de quatro parcelas, referentes às competências de março a 
junho de 2004, no valor original de R$ 1.000,00. Quase totalidade da primeira parcela era realmente devida, 
posto que o óbito do beneficiário se deu em 28/03/2004. 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.  2)  Quanto  aos  demais  benefícios,  os últimos saques indevidos 
ocorreram, respectivamente, em 01/08/1996, 07/11/1995 e 04/01/2002. 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 das últimas percepções indevidas. Extinção da punibilidade do 
ilícito penal (CP, art. 107, inc. IV). 3) Homologação do arquivamento.

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

203.Processo:1.30.017.000258/2014-46 Voto: 3343/2014 Origem: PRM – S.J. DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
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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,  inc.  IV). 
Recebimento  indevido  de  três  parcelas  após  a  morte  do  segurado,  ocorrida  em janeiro/2008.  A última 
percepção indevida ocorreu em 07/04/2008. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

204.Processo:1.30.017.000273/2014-94 Voto: 3344/2014 Origem: PRM – S.J. DE MERITI/RJ
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 nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Recebimento  indevido  de  duas  parcelas  após  a morte  da  segurada,  ocorrida  em janeiro/2004.  A última 
percepção indevida ocorreu em 04/03/2004. Benefício recebido mediante 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 de arquivamento.

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

205.Processo:1.30.017.000312/2014-53 Voto: 3345/2014 Origem: PRM – S.J. DE MERITI/RJ
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 nº 75/93, art. 62, inc. IV). A 
última  percepção  indevida  ocorreu  em  04/11/2004.  Benefício  recebido  mediante  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 de arquivamento.

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

206.Processo:1.30.017.000422/2014-15 Voto: 3346/2014 Origem: PRM – S.J. DE MERITI/RJ
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 nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV). 
Recebimento  indevido  de  quatro  parcelas  após  a  morte  da  segurada,  ocorrida  em maio/2003.  A última 
percepção indevida ocorreu em 08/09/2003. Benefício recebido mediante 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 de arquivamento.

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

207.Processo:1.30.017.000432/2014-51 Voto: 3347/2014 Origem: PRM – S.J. DE MERITI/RJ
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 nº 75/93, art. 62, inc. IV). A 
última  percepção  indevida  ocorreu  em  03/09/2002.  Benefício  recebido  mediante  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 de arquivamento.

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

208.Processo:1.33.000.000648/2014-93 Voto: 3348/2014 Origem: PR/SC
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 nº 75/93, art. 62, inc. IV). A 
última  percepção  indevida  ocorreu  em  06/09/2002.  Benefício  recebido  mediante  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 de arquivamento.

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

209.Processo:1.33.000.001000/2014-34 Voto: 3349/2014 Origem: PR/SC
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, inc. IV). A 
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última  percepção  indevida  ocorreu  em  09/05/2002.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

210.Processo:1.33.000.001051/2014-66 Voto: 3350/2014 Origem: PR/SC
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 nº 75/93, art. 62, inc. IV). A 
última  percepção  indevida  ocorreu  em  01/10/2002.  Benefício  recebido  mediante  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 de arquivamento.

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

211. Processo:1.20.002.000026/2014-01 Voto: 3351/2014 Origem: PRM – SINOP/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária 

de  Sinop/MT,  noticiando  suposta  prática  de  crime  de  falso  testemunho.  CP,  art.  342.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Testemunha que, embora tenha intermediado a compra e 
venda de um veículo, alegou desconhecer as testemunhas do contrato.  O intermediador não necessita 
estar presente em todos os momentos do negócio. A intermediação pode ocorrer tão somente pela reunião 
das partes. 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 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

212.Processo:2006.33.09.002943-0 Voto: 3352/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Inquérito Policial instaurado a partir de representação formulada pela ANATEL para apurar a prática do 

delito tipificado no art.  183 da Lei nº 9.472/97, consistente na exploração clandestina de serviços de 
radiodifusão no município de Caculé/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Pena 
máxima cominada de 4 (quatro) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal,  já  que 
decorridos  mais  de  8  (oito)  anos  do  fato,  ocorrido  em  14/07/2005  (CP,  art.  109,  IV).  Extinção  da 
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

213.Processo:1.22.006.000044/2014-71 Voto: 3353/2014 Origem: PRM – PATOS DE MINAS/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar eventual crime contra a ordem tributária. Lei nº 8.137/90, art. 1º.  

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do STF: 
“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art.  1º,  incisos I a IV, da Lei nº 
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Expedição de ofício à Receita Federal, solicitando o 
exame dos fatos para eventual constituição do crédito tributário, a ensejar posterior encaminhamento ao 
MPF da respectiva Representação Fiscal  para Fins Penais. Falta de justa causa para a persecução 
penal. Homologação do arquivamento.

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

214.Processo:1.30.014.000231/2013-01 Voto: 3354/2014 Origem: PRM – ANGRA DOS REIS/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar eventual crime contra a ordem tributária. Lei nº 8.137/90, art. 1º. 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do STF: 
“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art.  1º, incisos I  a IV, da Lei nº 
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. Expedição de ofício à Receita Federal, solicitando o 
exame dos fatos para eventual constituição do crédito tributário, a ensejar posterior encaminhamento ao 
MPF da respectiva Representação Fiscal para Fins Penais.  Falta de justa causa para a persecução 
penal. Homologação do arquivamento.

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

215.Processo:1.15.004.000007/2014-17 Voto: 3355/2014 Origem: PRM – CRATEÚS/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar eventual prática dos crimes de falsificação de 
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documento público e sonegação previdenciária por parte de ex-prefeito do município de Catarina/CE. CP, 
arts. 297, § 4º, e 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). 1) Em relação ao crime  
previsto no art. 297, § 4º, nota-se que, por se tratar de crime-meio, foi absorvido pelo crime do art. 337-A,  
pelo princípio da consunção. No presente caso, não se percebe outro direcionamento da não inserção de 
parte das remunerações dos segurados equiparados a empregados e contribuintes individuais que não 
seja a sonegação das contribuições previdenciárias devidas. 2) Quanto ao delito previsto no art. 337-A, há 
informação da Agência da Receita Federal em Iguatu/SE de que o ente investigado aderiu ao parcelamento 
especial regido pela Medida Provisória nº 589/2012, convertida na Lei nº 12.810/2013, que se equipara ao 
pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. Caso 
em que a ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à 
Receita  Federal  do  Brasil  de  recurso  do  Fundo  de  Participação  do  Município  para  sua  quitação. 
Interpretação sistemática do art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/05 (atual art. 1º da Lei nº 12.810/2013) c/c o inc.  
I do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal. Falta de justa causa para a persecução penal. 3)  
Homologação do arquivamento.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do arquivamento em relação ao crime do art. 
297, § 4º, vencido a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e, por unanimidade, homologou o arquivamento 
em  relação  ao  crime  do  art.337-A do  CP.  Participou  da  votação  a  Dra.  Luiza  Cristina  Fonseca 
Frischeisen.

216.Processo:1.10.000.000021/2014-37 Voto: 3561/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  auto  de  infração  lavrado  pelo  Instituto  Chico  Mendes  de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Investigado que não atendeu exigência legal, deixando de de 
desocupar área irregularmente ocupada, no interior do Parque Nacional da Serra do Divisor, Unidade de 
Conservação Federal, em Porto Walter/AC. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fato 
objeto  de  apuração  do  IPL  nº  205/2013-DPF/CZS/AC.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

217.Processo:1.20.000.001848/2013-31 Voto: 3579/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir  de representação ofertada por  meio da Sala de Atendimento ao 

Cidadão do Ministério Público Federal, dando conta da possível ocorrência de ilícitos penais em site que 
estaria propagando conteúdo de teor homofóbico, misógino e de incitação a diversos crimes. Revisão de 
arquivamento. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos objeto de apuração das NF 
nºs 1.25.000.002826/2013-10, 1.22.000.002926/2013-40 e 1.29.000.002514/2013-59. Apuração também 
deflagrada pela Polícia Federal.  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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

218.Processo:1.26.000.000978/2014-13 Voto: 3562/2014 Origem: PRM-PALMARES/PE
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 do titular. CP, art. 171, § 3º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art.  62,  inc.  IV).  Apuração  de  pagamento  indevido  de  três  parcelas  do  benefício  após  a  morte  do  
segurado, relativas aos meses de maio a julho/2005, no valor de R$ 1.770,30. 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 a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

219.Processo:1.31.000.000394/2014-88 Voto: 3563/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  pedido  de  providências  formulado  por  sociedade  empresarial 

estabelecida na região de Ariquemes/RO, visando apurar suposta prática ilegal de “garipagem endêmica”. Lei 
nº 8.176/91, art. 2º. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Ausência de elementos concretos 
aptos a indicar agentes, datas ou áreas específicas. DNPM, SEDAM, IBAMA e ICMBio já notificados acerca 
dos fatos, sendo praxe de referidos órgãos, após a realização de diligências nos locais atingidos, encaminhar 
os respectivos autos de infração ao Ministério Público Federal, com elementos concretos que identifiquem 
fato típico específico. Cópia da documentação enviada à Polícia Federal para conhecimento e adoção de 
providências cabíveis. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge 
e a Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen.

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
220.Processo:1.34.001.002975/2010-17 Voto: 3566/2013 Origem: PR/SP

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Controle  externo  da  atividade  policial.  Possível  crime  de 

prevaricação (CP, art.  319). Notícia de que Delegado da Polícia Federal,  em 01/2007, teria recebido 
expediente  (cópia  de  documentos  relacionados  com  a  operação  “Morcego”),  que  ficou  sem 
movimentação até ser ocasionalmente localizado em um armário da Unidade de Análise de Dados de 
Inteligência  Policial,  em  04/2009.  CP.  art.  319.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV). 
Sindicância investigativa realizada, concluindo pela ausência de qualquer infração disciplinar. Período em 
que  o  Delegado  “executou  diversas  outras  atividades  de  inteligência  em  expedientes  congêneres”. 
Inexistência  de  indícios  de  materialidade  delitiva.  Elemento  subjetivo  do  tipo  não  evidenciado. 
Homologação do arquivamento.

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

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

ORIGEM JUDICIAL

221.Processo:0002470-40.2013.4.03.6107 Voto: 2914/2014 Origem: VF/ARAÇATUBA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :INQUÉRITO  POLICIAL.  NOTÍCIA DO  AJUIZAMENTO  PARALELO  DE  AÇÕES  CAUTELARES  DE 

PROTESTOS,  CONSIGNAÇÃO,  PETIÇÕES  REITERADAS  COM  PEDIDOS  SOBREPOSTOS, 
VISANDO  FRAUDAR  A  FAZENDA  NACIONAL  EM  PROCESSO  JUDICIAL.  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93,  ART. 62,  IV).  POSSIBILIDADE DE TENTATIVA DE 
ESTELIONATO  (ART.  171,  §3°  C/C  ART.  14,  II,  DO  CP)  POR  MEIO  DE PROCESSO  JUDICIAL. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar inicialmente possível crime de fraude processual 
(art. 347 do CP) e eventuais ilícitos tributários praticados por responsáveis legais de empresas do ramo 
de bebidas, em razão de ajuizamento paralelo de ações cautelares de protestos, consignação, petições 
reiteradas  com  pedidos  sobrepostos,  diante  da  incerteza  sobre  a  sucessão  das  pessoas  jurídicas 
interessadas.
2.  O Procurador  da República  oficiante  promoveu o arquivamento  do feito  por  entender não restar 
aperfeiçoado o tipo do art. 347 do CP (fraude processual). Ressaltou ainda que se crime houve, cinge-se 
à esfera tributária e a Receita Federal foi comunicada do fato, e o está apurando.
3.  Discordância  do Juiz Federal,  que aduziu que os motivos para o arquivamento do feito não são 
suficientes, pois dizem respeito ao mérito da persecução penal, devendo ser analisados à luz das provas 
a serem produzidas durante a instrução processual.
4. Não obstante não haver indícios suficientes da prática do crime de fraude processual (art. 347 do CP) até o  
presente momento, os fatos noticiados podem configurar o crime de estelionato qualificado (art. 171, §3°, do 
CP), em razão do possível conluio entre os responsáveis legais pelas empresas investigadas visando fraudar  
a Fazenda Nacional por meio de processo judicial em curso na Justiça Federal. 
5. Já quanto a eventuais crimes tributários, há informações nos autos de que a empresa investigada é 
objeto de fiscalização tributária iniciada em 2012 (referente ao período de 2009 a 2012), sendo que 
existem alguns fatos que chamaram a atenção da Receita e do Judiciário. Considerando que as últimas 
informações acerca da fiscalização foram prestadas nos autos em abril de 2013, revela-se importante 
também diligenciar junto à Receita Federal no sentido de verificar o atual andamento da referida ação 
fiscal (se já foi concluída, se foram constatadas as irregularidades noticiadas, se foram apurados indícios 
da prática de crimes tributários, etc).
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. 

222.Processo:0011155-17.2013.4.05.8100 Voto: 3512/2014 Origem: JF/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEIS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTS. 329 E 331 DO 

CP), PRATICADOS CONTRA AUDITOR FISCAL DO TRABALHO. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO 
PELO MPF. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL APENAS QUANTO AO CRIME DO ART. 329 DO CP. 
REVISÃO (CPP, ART. 28, C/C LC Nº 75/93, ART. 62, IV). NÃO VERIFICAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME 
DE RESISTÊNCIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
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1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar possíveis crimes de resistência e desacato (arts. 
329 e 331 do CP), praticados pelo investigado que teria desrespeitado e intimidado auditor do trabalho, 
por ocasião de ação fiscal realizada em uma obra.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender manifestamente 
atípica a conduta atribuída ao investigado, uma vez que a doutrina e a jurisprudência pátrias afastam a 
cominação penal quando o agente atua por conta de provocação do funcionário, reagindo contra atitude 
claramente indevida por parte deste.
3. O Juiz Federal, por sua vez, determinou o arquivamento do inquérito policial em relação ao crime de 
desacato (art. 331 do CP), mas indeferiu o pedido de arquivamento em relação ao crime de resistência 
(art. 329 do CP), por entender que a indignação do investigado não é apenas uma crítica à atuação 
funcional, mas uma oposição a um ato legal. Ressaltou que a indignação do investigado não parece 
justa, pois a mesma buscou de maneira agressiva opor-se à execução de ato legal, qual seja, a atuação 
do agente fiscal do trabalho
4. O comportamento do noticiante de fato discrepa daquele esperado de um agente público investido das 
funções de auditor fiscal do trabalho, pois não se admite que o servidor ingresse no escritório de um 
particular, sente-se à sua mesa de trabalho e comece a mexer nas gavetas da escrivaninha, em afronta 
à privacidade e extrapolando os limites da fiscalização. 
5. Dessa forma, a conduta do investigado, embora tomada com certa exaltação, configurou uma crítica à 
atuação funcional que considerou irregular, já que o fiscal estaria sentado na cadeira da sua mesa de 
trabalho, mexendo em papéis que pertenciam ao noticiado.
6. Não verificação da ocorrência de oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça ao 
funcionário, exigidos pelo tipo penal para a configuração do crime de resistência.
7. Insistência no arquivamento, sem prejuízo no 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. 

223.Processo:0004497-81.2013.4.01.3801 Voto: 3513/2014 Origem: JF/MURIAÉ-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL PRÁTICA DOS CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA 

PARTICULAR  (ART.  168  DO  CP)  E  ESTELIONATO  CONTRA O  INSS  (ART.  171,  §3°,  DO  CP). 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 28 DO CPP. CONEXÃO ENTRE OS CRIMES. ENUNCIADO DA 
SÚMULA N° 122 DO STJ. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar possível prática dos crimes previstos nos arts. 168 e 171, §3°, 
do CP, em razão da notícia de que o investigado, de posse do cartão magnético, teria contraído diversos 
empréstimos  junto  a  instituição  bancária  em  nome  da  vítima,  assim  como  sacado  parcelas  dos 
benefícios previdenciários que vinham sendo depositados em favor de seu pai falecido.
2. O Procurador da República oficiante pugnou pelo desmembramento do feito para que, em relação ao 
delito do art. 168 do CP praticado contra a vítima a persecução se dê na Justiça Estadual; já quanto ao 
possível crime do art. 171, §3°, do CP contra o INSS, a persecução penal permaneça na Justiça Federal. 
3. O Juiz Federal, por sua vez, entendeu que no presente caso tem-se forte liame probatório entre os 
delitos,  configurando  conexão  formal,  instrumental  ou  probatória,  prevista  no  art.  76,  III,  do  CPP, 
impondo-se a apuração conjunta dos fatos na Justiça Federal
4.  Conforme entendimento  doutrinário,  na  conexão denominada probatória  (art.  76,  III,  do CPP),  a 
reunião dos processos ocorrerá com o objetivo de facilitar a produção da prova uma única vez, bem 
como para melhor instrumentalizar o Juiz das infrações penais assim reunidas.
5. No presente caso, para a apuração dos fatos, a prova comum pertinente a ambos os delitos diz 
respeito a saber se a vítima passou o cartão bancário ao investigado, de modo que este tanto pudesse 
efetuar os saques (devendo ser  verificado se este sabia dos depósitos do benefício previdenciário), 
como  contrair  empréstimos  sem  que  aquele  soubesse.  Assim,  ainda  que  em  relação  a  eventual 
apropriação indébita (art. 168 do CP) contra a vítima se pudesse cogitar da competência da Justiça 
Estadual,  a  conexão  processual  no  caso  com  o  crime  previsto  no  art.  171,  §3°,  do  CP atrai  a 
competência para a Justiça Federal (art. 78, IV, do CPP).
6. Aplicação do disposto no enunciado da súmula n° 122 do STJ.
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

224.Processo: 0004472-64.2009.4.05.8500 Voto: 3610/2014 Origem: 3ª VF/SE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :AÇÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA 

(ART.  299  DO  CP)  E  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (ART.  304  DO  CP).  FALSIFICAÇÃO  DE 
CERTIDÃO  NEGATIVA  DE  DÉBITO  RELATIVOS  ÀS  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS 
INAUTÊNTICAS, COM FIM DE VENCER PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EMENDATIO LIBELLI PELO 
JUIZ  PARA  ENQUADRAR  OS  FATOS  NO  CRIME  FALSIDADE  MATERIAL  DE  ATESTADO  OU 

50



CERTIDÃO  (ART.  300,  §1º  DO CP).  PEDIDO  DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO ART.  28  DO CPP.  MOMENTO  PROCESSUAL INADEQUADO.  NÃO 
CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. Ação penal em que o acusado foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 299 e 304 do 
Código Penal, por ter, na qualidade de sócio e administrador de fato da empresa, utilizado certidões 
negativas falsas, com o objetivo de demonstrar a regularidade fiscal de sua empresa, para habilitá-la em 
procedimento licitatório realizado por Fundação.
2. O Juiz Federal,  com fulcro com fulcro no art.  383, §1º, do Código de Processo Penal, efetuou a  
emendatio libelli dos fatos desclassificando o delito em testilha do art. 299 do CP para o do art. 301. §1º,  
do Código Penal, por compreender que esta capitulação jurídica é mais específica do que aquela. Ainda, 
determinou a abertura de vista dos autos ao MPF para se manifestar sobre a possibilidade suspensão 
condicional do processo.
3. O representante ministerial, por sua vez, registrou a discordância quanto ao entendimento sobre a 
nova classificação jurídica que foi atribuída e, por conseguinte, reputou como indevida a possibilidade da 
proposta suspensão condicional do processo aventada. Alegou, em suma, que: a capitulação dos fatos 
por este Juízo foi equivocada; e a desclassificação do crime se efetivou em momento inadequado, sob o 
argumento de que o ato decisório impugnado tem conteúdo de decisão, e não de sentença, como lá 
intitulado, e que somente é possível se fazer a emendatio libelli no momento da sentença.
4. Remessa dos autos à 2ª CCR, por aplicação analógica do art. 28 c/c art. 384, § 1°, ambos do CPP.
5. Cuida-se, na hipótese, da emendatio libeli, prevista no art. 383 do CPP. A emendatio é uma correção 
efetuada  pelo  juiz,  no  momento  da  decisão  de  sentença,  em que este  poderá  conferir  uma  nova 
definição jurídica ao fato exatamente como descrito na peça inicial.
6.  No  caso,  apesar  da  decisão  exarada  pelo  magistrado  estar  intitulada  como  uma  sentença, 
tecnicamente não o é, visto que sentença é a decisão definitiva e terminativa do processo, a qual acolhe 
ou rejeita a imputação formulada pela acusação – situação a qual inexiste nos autos. 
7. Não constata-se a possibilidade de oferta de suspensão condicional do processo ao denunciado, haja 
vista que foi efetuada a emendatio libelli em momento processual inoportuno. 
8. Não conhecimento da remessa, com o prosseguimento do processo nos termos da denúncia.

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

225.Processo:5002704-18.2012.4.04.7214 Voto: 3580/2014 Origem: VF/MAFRA-SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :AÇÃO  PENAL.  SUPOSTA  OMISSÃO  DE  REGISTRO  EM  CTPS,  FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITOS 

TRABALHISTAS  E  REDUÇÃO  A CONDIÇÃO  ANÁLOGA À  DE  ESCRAVO.  OFERECIMENTO  DE 
DENÚNCIA APENAS QUANTO AOS CRIMES DOS ARTS. 203 E 297, §4°, DO CP. DISCORDÂNCIA DO 
JUIZ FEDERAL QUANTO À NÃO DENUNCIAÇÃO EM RELAÇÃO AO ART. 149 DO CP. REVISÃO (CPP, 
ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  INDÍCIOS  DA PRÁTICA DO  CRIME  DE  REDUÇÃO  A 
CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1.  Apuração  da  prática  dos  crimes  previstos  nos  arts.  149,  203  e  297,  §4°,  do  CP,  em razão  da 
verificação  por  fiscais  do  Ministério  do  Trabalho  e  Policiais  Federais  da  manutenção  de  vários 
trabalhadores em condições degradantes de trabalho e omissão de registro em CTPS. 
2.  O Procurador da República oficiante ofereceu denúncia em relação aos crimes de frustração de 
direitos trabalhistas (art. 203 do CP) e omissão de registro em CTPS (art. 297, §4º, do CP). Deixou de 
oferecer denúncia, porém, quanto ao crime de redução a condição análoga à de escravo, por considerar 
que  as  instalações/condições  a  que  os  trabalhadores  estavam  submetidos  não  demonstram  a 
insurgência do empregador nas sanções do art. 149 do CP, mas sim descumprimento de normas de 
trabalho e segurança.
3.  Recebimento  da  denúncia  com  relação  aos  crimes  dos  arts.  203  e  297,  §4º,  do  CP.  Porém, 
posteriormente, foi indeferido o arquivamento quanto ao crime do art. 149 do CP, tendo em vista haver 
fortes indícios de que os trabalhadores se sujeitavam a condições degradantes. Por fim, considerando a 
conexão probatória  entre  o  delito  relacionado  ao  trabalho  escravo  e  aqueles  já  denunciados  (cuja 
denúncia foi recebida), determinou o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, bem como a 
suspensão do processo até que seja resolvido o incidente.
4. De fato, a conclusão da equipe de fiscalização foi expressa no sentido de que “A referida prática ilícita 
é  fortemente  caracterizada  pelas  inúmeras  infrações  trabalhistas  descritas  em relatório  anexo  que  
integra este auto, caracterizando a condição análoga de escravo, nos termos do artigo 149 do Código  
Penal.”
5. Presentes indícios de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime do art. 149 do CP, deve-se dar 
prosseguimento  à  persecução  penal,  considerando  que,  nesta  fase  pré-processual,  há  primazia  o 
princípio in dubio pro societate. 
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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ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
226.Processo:01210/2012 Voto: 3564/2014 Origem: PRM/FEIRA DE SANTANA-BA

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE LIBANÊS QUE OBTEVE 3 (TRÊS) 

PASSAPORTES BRASILEIROS USANDO NOME FALSO. INDICIAMENTO PELOS CRIMES DOS ARTS. 
297, 299 E 304 DO CP. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE A PR/BA E A PRM/FEIRA DE SANTANA-
BA.  CONHECIMENTO  DO  CONFLITO.  CONSTATAÇÃO  DO  USO  DE  UM  DOS  PASSAPORTES 
FALSOS  EM  AEROPORTO  INTERNACIONAL  EM  GUARULHOS/SP.  RECONHECIMENTO  DA 
ATRIBUIÇÃO DA PRM/GUARULHOS-SP PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a responsabilidade do investigado (libanês), por 
terem sido apreendidos em sua residência, localizada em Feira de Santana/BA, passaportes brasileiros 
usando nome falso. Tal apreensão ocorreu em 2012, tendo sido o estrangeiro indiciado pela prática dos 
crimes dos arts. 297, 299 e 304 do CP.
2. A Coordenação Geral de Polícia de Imigração do DPF constatou o uso de um dos passaportes falsificados 
em duas oportunidades (2008 e 2009), no Aeroporto Internacional Franco Montoro em São Paulo/SP
3.  A  Procuradora  da  República  oficiante  da  PR/BA (ora  suscitada),  considerando  que  os  fatos 
supostamente criminosos se deram na cidade de Feira de Santana/BA, local em que foram apreendidos 
os documentos falsificados, declinou de suas atribuições à PRM/Feira de Santana-BA.
4.  O Procurador  da República  da  PRM/FS-BA (ora  suscitante),  por  sua vez,  discordou do  declínio 
promovido,  por  entender  que restou  comprovado que os  passaportes contrafeitos foram obtidos no 
Consulado do Brasil em Londres. Dessa forma, de acordo com o disposto no art. 88 do CPP, tendo sido 
a cidade de Feira de Santana/BA o último domicílio conhecido do investigado, a atribuição para atuar na 
apuração  dos  fatos  relativos  ao  uso  de  documentos  falsos  para  a  obtenção  de  passaporte  é  da 
Procuradoria da República na Bahia, sediada em Salvador, Capital do Estado. Quanto ao uso de um dos 
passaportes em São Paulo em 2008 e 2009, ainda que não sejam considerados post factum impunível, 
também seria da atribuição da PR/BA, diante da conexão instrumental.
5. Conhecimento do conflito.
6. Considerando que o local da utilização de um dos passaportes falsos foi na cidade de Guarulhos/SP 
(mais especificamente no Aeroporto Internacional Franco Montoro), bem como a conexão instrumental 
com  os  crimes  de  falsificação  material  e/ou  ideológica,  a  atribuição  para  prosseguir  no  feito  é  da 
PRM/Guarulhos-SP, conforme entendimento do STJ no sentido de que, ainda que tenha o acusado sido 
denunciado por falsificação e uso de documento falso, a competência se firma por este último (CC 
106.631/SP).
7. Reconhecimento da atribuição do Ministério Público Federal em Guarulhos/SP 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. 

227.Processo:1.23.002.000386/2013-11 Voto: 3578/2014 Origem: PRM/SANTARÉM-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME PREVISTO 

NO ART.  343  DO CP POR ATUAL PREFEITA.  CONHECIMENTO DO CONFLITO PARA DECLARAR A 
ATRIBUIÇÃO DA PRR DA 1ª REGIÃO PARA DAR CONTINUIDADE À PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de termo de audiência remetido por Juiz Eleitoral para 
apurar possível prática do crime previsto no art. 343 do CP por Prefeita municipal, que teria oferecido à 
testemunha  o  cargo  de  Conselheira  Tutelar,  desde  que  esta  desistisse  de  prestar  depoimento  em 
audiência judicial.
2. O feito foi inicialmente distribuído à PRM/Santarém-PA, tendo o Procurador da República oficiante 
declinado de suas atribuições à Procuradoria Regional da República da 1ª Região, uma vez que o crime 
ora noticiado teria sido cometido pela atual Prefeita.
3.  O  Procurador  Regional  da  República  da  1ª  Região  (ora  suscitado),  devolveu  o  procedimento  à 
PRM/Santarém-PA para que fossem realizadas as oitivas das pessoas envolvidas no possível ilícito, 
colacionando precedente do STF no sentido de que “... a simples menção de nome de parlamentar, em 
depoimentos prestados pelos investigados, não tem o condão de firmar a competência do Supremo  
Tribunal para o processamento de inquérito.”
4. O Procurador da República atuante na PRM/Santarém-PA, para o qual os autos foram devolvidos, 
suscitou conflito negativo de atribuições, por entender que a autoria dos fatos criminosos é atribuída pela 
testemunha à atual Prefeita de forma direta, e não por simples menção. Assim, o titular da ação penal no 
caso em apreço é a  Procuradoria  Regional  da República da 1ª  Região,  tendo em vista  o foro  por 
prerrogativa de função em Tribunal de 2ª instância (art. 29, X, do CP).
5. O oferecimento ou promessa de qualquer vantagem à testemunha para fazer afirmação falsa, negar 
ou calar a verdade em depoimento, já são suficientes para configurar, em tese, o crime em análise.
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6. A autoria dos fatos aqui tratados é atribuída pela testemunha à atual Prefeita de forma direta, e não 
por simples menção. Ou seja, não se trata apenas de menção ao nome da gestora municipal, mas sim 
de imputação de conduta que, em tese, a colocam como autora direta e imediata dos fatos criminosos 
articulados na representação.
7. Pelo conhecimento do presente conflito negativo de atribuição e, no mérito, por sua procedência para 
reconhecer  a  atribuição  da  Procuradoria  Regional  da República  da 1ª  Região (suscitado)  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. 

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
228.Processo:00198/2011 Voto: 3515/2014 Origem: PRM/TUCURUÍ-PA

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Inquérito policial. Possíveis crimes de falsidade ideológica e ambiental (art. 299 do CP e Lei n° 9.605/98). 

Prestar  informações  falsas  ao  Sistema  Oficial  de  Controle  de  Produtos  Florestais  (SISFLORA), 
operacionalizado por órgão estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 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. 

229.Processo:1.30.008.000120/2014-56 Voto: 3523/2014 Origem: PRM/RESENDE-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e associação ao tráfico  

(art. 35 da Lei 11.343/06). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Constatação de que se 
trata de tráfico local, sem qualquer repercussão interestadual ou internacional. 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. 

230.Processo: 1.34.021.000033/2014-81 Voto: 3550/2014 Origem: PRM/JUNDIAÍ-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime contra a honra de particular praticado por meio da internet. Revisão de 

declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse 
da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Crime de ação penal privada. Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério  Público Federal  para a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

231.Processo:1.34.021.000032/2014-37 Voto: 3551/2014 Origem: PRM/JUNDIAÍ-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato.  Possível  crime contra  a economia popular  (art.  2º,  IX,  da Lei  nº  1.521/51).  Fraude 

conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas 
para o esquema, sem que qualquer produto ou serviço seja efetivamente entregue. Revisão de declínio 
(Enunciado nº 32). Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério  Público Federal  para a 
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual. 

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

232.Processo:1.30.001.007131/2013-46 Voto: 3556/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime de falsificação,  adulteração  ou alteração  de  substância  ou  produto 

alimentício (art. 272 do CP). Fraude em fabricação de bebidas produzidas por empresa. Empresa teria 
fabricado e envasilhado xarope de groselha em desacordo com os padrões de identidade e qualidade 
físico-químico estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Revisão 
de declínio (Enunciado nº 32). Fiscalização efetuada pelo MAPA. Ausência de elementos capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação de 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. 

233.Processo: 1.26.003.000029/2014-11 Voto: 3598/2014 Origem: : PRM/SERRA TALHADA-PE
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de furto (art. 155 do CP). Representação particular informando furto de 

cerca de arame farpado no interior de sua propriedade. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Eventual 
prejuízo  do  particular.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao 
Ministério Público Estadual.

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

234.Processo:1.23.000.002116/2013-56 Voto: 3606/2014 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possíveis crimes de falsidade ideológica e ambiental (art. 299 do CP e Lei n° 9.605/98). 

Prestar  informações  falsas  ao  Sistema  Oficial  de  Controle  de  Produtos  Florestais  (SISFLORA), 
operacionalizado por órgão estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
235.Processo:1.24.000.000317/2007-33 Voto: 3589/2014 Origem: PR/PB

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a ordem tributária (Lei n° 8.137/90). Irregularidades 

nas declarações de tributos. 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. 

236.Processo:1.15.001.000018/2010-01 Voto: 3592/2014 Origem: PRM/LIMOEIRO DO NORTE-CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Procedimento Preparatório. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do 

CP) e sonegação fiscal (art. 168-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 Lei 11.960/2009. 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 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. 96, §4º da Lei nº 11.960/2009 (conversão da MP nº 457/2009) 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. 

237.Processo:1.33.000.001061/2014-00 Voto: 3322/2014 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 6/4/2000. 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. 

238.Processo:1.33.000.001004/2014-12 Voto: 3549/2014 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 31/12/1994. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

239.Processo:1.26.001.000086/2014-11 Voto: 3552/2014 Origem: PRM/PETROLINA/JUAZEIRO-PE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Pedidos de arquivamento 

neste procedimento, em relação titulares diversificados. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
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Recebimento  de  benefício  previdenciário  após  os  óbitos  dos  titulares.  Último  saque  efetuado  em 
13/09/2001. 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. 

240.Processo:1.33.000.001090/2014-63 Voto: 3547/2014 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 30/09/1996. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

241.Processo:1.33.000.000607/2014-05 Voto: 3548/2014 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 31/05/1995. 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. 

242.Processo:1.33.000.001057/2014-33 Voto: 3323/2014 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 14/7/1999. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

243.Processo:1.33.000.001008/2014-09 Voto: 3324/2014 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 15/2/2002. 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. 

244.Processo:1.33.000.001084/2014-14 Voto: 3326/2014 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 12/12/1997. 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. 

245.Processo:1.33.000.001030/2014-41 Voto: 3327/2014 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 30/8/1999. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição 
da pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

246.Processo:1.17.000.001449/2012-84 Voto: 3599/2014 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de atentado contra a segurança de outro meio de 

transporte (art. 262 do CP), em face de servidores do DNIT, responsáveis pela fiscalização das normas 
de segurança de obra, visto que não a efetivaram, bem como do pessoal da empreiteira contratada para 
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executar  o  serviço,  que  não  efetivaram  sinalização  adequada  em  rodovia  federal.  Revisão  de 
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Transcurso de mais  de 1  (um)  ano  desde a  data  dos fatos.  
Ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  (art.  109,  VI  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. 

247.Processo:00032/2010 Voto: 3315/2014 Origem: PRM/MARABÁ-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Inquérito policial. Crime de roubo qualificado (art. 157, §2°, I e II, do CP). Notícia de que dois indivíduos 

não identificados adentraram em agência dos Correios, renderam seus funcionários e apropriaram-se de 
um montante  de R$ 8.000,00.  Revisão de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  As 
testemunhas do fato disseram não serem capazes de realizar o retrato falado, nem de reconhecerem os 
assaltantes, não sabendo informar também que direção os mesmos tomaram ao saírem da agência. O 
estabelecimento postal não possui sistema de captação de imagens. Ausência de indícios de autoria 
delitiva  e  de  diligência  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. 

248.Processo:1.13.000.000229/2013-63 Voto: 3316/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Representação Fiscal para Fins Penais noticiando a lavratura de 

auto de infração sem face da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, por superação de prazo 
permitido para permanência de cargas em recinto alfandegário. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Diligência. A Alfândega do Aeroporto informou que não fora detectada nenhuma irregularidade no 
despacho aduaneiro de importação de mercadorias, nem mesmo sonegação ou descaminho, tratando-
se apenas de mercadorias abandonadas em recinto alfandegado pelo importador, infração subsumida ao 
art. 23, II, do DL n° 1455/76. 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. 

249.Processo:1.33.000.001010/2014-70 Voto: 3317/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (art.  171,  §  3º,  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  2  (duas)  parcelas  de  benefício 
previdenciário após a morte do segurado em 25/5/2002. Último saque realizado em 7/2002. Benefício 
recebido  mediante  a  utilização  de  cartão  magnético.  Segurado  que  não  possuía  procurador  ou 
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. 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. 

250.Processo:1.10.000.000174/2014-84 Voto: 3319/2014 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 3 (três) 

parcelas de benefício previdenciário após o óbito do segurado, referentes ao mês do falecimento e aos 
dois  subsequentes  (6/2003  a  8/2003).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Evidente 
ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, considerando que o óbito do beneficiário 
ocorreu  em  20/6/2003.  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. 

251.Processo:1.26.000.000982/2014-81 Voto: 3516/2014 Origem: PRM/PALMARES-PE
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 ao mês do falecimento e ao 
subsequente (3 e 4/2009). 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 
16/3/2009. 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. 

56



252.Processo:1.20.000.000498/2004-02 Voto: 3318/2014 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento preparatório. Trata-se de tentativa de reconstituição de autos a partir da instauração do 

processo administrativo n° 1.20.000.001195/2011-28, uma vez que o original não foi localizado durante o 
inventário realizado no Ofício Criminal, em 5/2011. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Mesmo após a instauração do referido processo administrativo, restaram infrutíferas as tentativas de 
reconstituição, uma vez que a única informação que constava no Sistema Único era a de que o auto se 
originara  de  fac  simile  emitido  em  7/5/2004,  pela  PR/RO,  com  objeto  sigiloso.  Inviabilização  da 
reconstituição dos autos. 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. 

253.Processo:1.23.003.000264/2012-25 Voto: 3320/2014 Origem: PRM/ALTAMIRA-PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime ambiental (Lei n° 9.605/98). Autuação de particular 

por  ingressar  em  unidade  de  conservação  sem  licença  da  autoridade  competente.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93,  art.  62, IV). Diligência. Não ficou comprovado que o investigado estivesse 
conduzindo qualquer substância ou instrumento próprio para a caça ou para a exploração de produtos ou 
subprodutos florestais. Configuração de mero ilícito administrativo, que deu ensejo à devida autuação e 
aplicação de multa. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.

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

254.Processo:1.04.004.000024/2011-95 Voto: 3321/2014 Origem: PRM/MARINGÁ-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento administrativo. Supostos crimes de apropriação indébita previdenciária e de sonegação de 

contribuição previdenciária (arts. 168-A e 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 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. 

255.Processo:1.12.000.000674/2013-61 Voto: 3520/2014 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática de crime contra a honra de Senador da República (CP, art. 138-140). 

Representação  por  intermédio  de  advogada  informando  que  indivíduo  publicou  na  rede  social 
“Facebook” que ele participava de um grupo de jagunços que vislumbravam impedir, e ao mesmo tempo 
fraudar,  as  plenárias  de  determinado  partido  político.  Revisão  de  arquivamento. Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Preponderância do direito a manifestação do pensamento. Críticas 
a atuação profissional da figura política, da atuação pública. Não invasão a esfera privada. Precedentes 
do STF em caso análogo no sentido de ampliar a liberdade de expressão do pensamento, mormente, no 
caso de atuação dos agentes políticos. 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. 

256.Processo:1.13.000.001065/2009-13 Voto: 3026/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Procedimento Investigatório Criminal. Representação subscrita pelo Diretor de Relações do Trabalho da 

Federação Nacional dos Policiais Federais -  FENAPEF informando sobre as precárias condições de 
trabalho em base da polícia. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Em resposta 
ao memorando encaminhado pela PRM, o FENAPEF alegou que houve melhora na estruturação do 
local,  necessitando  apenas  de  ajustes  pontuais.  Desde  a  instauração  do  presente  procedimento 
administrativo  passaram-se  4  anos e meio,  o  que ensejou mudanças  e  evoluções  nos  panoramas 
apresentados anteriormente. 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. 

57



257.Processo:1.14.014.000023/2014-28 Voto: 3527/2014 Origem: PRM/ALAGOINHAS-BA 
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Representação particular  formulada por ex-beneficiária do Programa Bolsa Família, 

informando que terceira pessoa está sacando os benefícios em seu nome. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). A Secretaria de Desenvolvimento Social  informou que a representante deixou de 
constar  como  beneficiária  em virtude  da  nova  ocupação  como servidora  pública  e  que  não  foram 
verificados saques do benefício. 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. 

258.Processo:1.33.000.003353/2013-98 Voto: 3536/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de furto (art. 155 do CP) de combustível de veículo da frota da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não 
foram encontrados elementos que pudessem ser objeto de perícia. O estabelecimento postal não possui  
sistema  de  captação  de  imagens.  Inexistência  de  testemunhas  para  reconhecer  os  indivíduos 
responsáveis  pelo  crime.  Ausência  de  laudo  pericial  e  coleta  de  impressões  digitais  .  Ausência  de 
indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligência  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. 

259.Processo:1.15.000.000713/2014-07 Voto: 3528/2014 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Supostos crimes de difamação, injúria, calúnia e constrangimento praticados, em tese, 

contra aluno de instituto federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Em relação aos 
possíveis delitos contra a honra cometidos, são crimes 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. Com relação ao suposto crime de 
constrangimento ilegal, não há indícios de constrição ou coação para alguém fazer ou deixar de fazer 
algo que não está obrigado. 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. 

260.Processo:1.19.000.000188/2014-72 Voto: 3531/2014 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de injúria qualificada (art. 140, §3°, do CP). Representante índio alega 

que foi ofendido pela ex-cunhada, sendo chamado de aleijado, gigolô e outros palavrões. Revisão de 
declínio que se recebe como arquivamento (LC 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 da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 

261.Processo:1.30.017.000243/2014-88 Voto: 3532/2014 Origem: PRM/SÃO JOÃO DO MERITI-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (art.  171,  §  3º,  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento  indevido  de  5  (cinco)  parcelas  de  benefício 
previdenciário  após  a  morte  de  segurado  em  26/03/2006.  Último  saque  realizado  em  03/08/2006. 
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou 
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. 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. 

262.Processo:1.30.017.000421/2014-71 Voto: 3534/2014 Origem: PRM/SÃO JOÃO DO MERITI-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS (art.  171,  §  3º,  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de  4 (quatro)  parcelas de benefício 
previdenciário  após  a  morte  de  segurado  em  25/10/2004.  Último  saque  realizado  em  03/02/2005. 
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou 
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Inexistência de diligências capazes de modificar o 
panorama probatório atual. 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. 

263.Processo:1.30.006.000095/2014-21 Voto: 3553/2014 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (art.  168-A).  Representação 

particular relatando que empresa não repassou contribuições previdenciárias à trabalhadora. Revisão de 
arquivamento (LC 75/93,  art.  62, inc. IV).  Retificação pela representante declarando que a empresa 
recolheu  as  contribuições  previdenciárias  devidas.  Ausências  de  indícios  de  condutas  criminosas. 
Atipicidade da conduta. Homologação de arquivamento.

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

264.Processo:1.33.000.003376/2013-01 Voto: 3537/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do CP). Recebimento de uma cédula inautêntica de 

R$ 50,00 reais em estabelecimento comercial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência 
de  indícios  de  autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama probatório  atual. 
Necessidade  de  comunicação  do  fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o  Departamento  do  Meio 
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. 
Homologação do arquivamento.

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

265.Processo: 1.33.000.001096/2014-31 Voto: 3538/2014 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (art. 289, §1º, do CP). Recebimento de uma cédula inautêntica de 

R$ 100,00  reais  em  estabelecimento  comercial.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV). 
Ausência de indícios de autoria delitiva e de diligências capazes de modificar o panorama probatório 
atual. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa para o Departamento do Meio 
Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. 
Homologação do arquivamento.

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

266.Processo:1.23.000.001470/2013-63 Voto: 3542/2014 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato.  Possível  crime de estelionato (art.  171,  §2º,  VI  e §3º do CP).  Justiça do Trabalho 

encaminhou informação de emissão de cheque sem provisão de fundos, no bojo de processo trabalhista, 
para  garantia  de  pagamento,  sob  pena  de  penhora.  Revisão  de  declínio  que  se  recebe  como 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Entendimento do STJ no sentido de que o cheque dado em garantia 
é desvirtuado de sua função de ordem de pagamento à vista, e por essa razão a ausência de fundos 
quando de sua apresentação não serve para caracterizar o crime de estelionato. Atipicidade da conduta. 
Homologação do arquivamento. (Precedente STJ - RHC: 9221 MT 1999/0095663-0, Relator: Ministro 
VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 14/03/2000, T6 - SEXTA TURMA)

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

267.Processo:1.34.043.000122/2014-70 Voto: 3554/2014 Origem: PRM/OSASCO-SP 
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  fraude  em  arrematação  judicial  (art.  358  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Existência de procedimento criminal instaurado para apurar os 
fatos narrados (Procedimento nº 1.34.043.000105/2014-32). 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. 

268.Processo:1.31.000.000568/2014-11 Voto: 3357/2014 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (art. 50-A da Lei 9.605/98) consistente em construção em 

unidade de conservação federal, sem autorização da autoridade competente. Revisão de arquivamento 
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Construção de casebre humilde, com palhas de coqueiros e toras de madeiras,  
o qual sequer foi terminado. Relatório do ICMBio atestou ausência de lesão ao meio ambiente no caso. 
Ocupação para subsistência familiar.  Aplicação de multa administrativa. Evidenciada a excludente de 
ilicitude prevista no art. 50-A, § 1º, da Lei nº 9.605/98. 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. 

269.Processo:1.29.012.000001/2012-93 Voto: 3596/2014 Origem: PRM/BENTO GONÇALVES-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  Preparatório.  Possível  crime  de  sonegação  de  tributo  (art.  1º  da  Lei  8.137/90). 

Procedimento administrativo instaurado com o objetivo de apurar o acervo patrimonial de investigados, 
com  intuito  de  ajuizar  eventual  medidas  assecuratórias  de  bens,  como:  arresto,  sequestro  e 
especialização  de  hipoteca  legal.  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. Ausência de indícios aptos a ensejar a necessidade 
concreta  do  ajuizamento  das  medidas  citadas.  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. 

270.Processo: 1.21.002.000105/2013-96 Voto: 3608/2014 Origem: PRM/TRÊS LAGOAS-MS 
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposta  prática  de  crime  contra  ordem  tributária  (art.  1º  da  Lei  8.137/90). 

Representação  anônima  informando  que  pessoa  não  estaria  recebendo  valores,  sem  declará-los. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Receita Federal do Brasil. 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. 

271.Processo:0178/2010 Voto: 3558/2014 Origem: PRM/TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Inquérito policial. Suposto crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º, do CP). Notícia de que a 

investigada  percebeu,  no  período  de  6/2/2010  a  30/4/2010,  auxílio-doença  previdenciário 
cumulativamente  à  remuneração  do  cargo  público  que  ocupava  no  Estado  da  Bahia.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Verificação da existência de duas relações de trabalho 
distintas pela investigada: uma sob o regime estatutário, no serviço público efetivo municipal; e outro sob 
regime celetista,  nos  quadros  do REDA, no Estado  da Bahia.  Não há ilegalidade  em recebimento 
cumulativo quando os fundamentos da percepção de cada uma das fontes são autônomos (pagamento 
de auxílio-doença decorrente de regime especial de previdência, pela incapacidade laboral; e pagamento 
de remuneração como contraprestação devida em razão do vínculo trabalhista). Súmula n° 72 do TNU: 
“É possível  o recebimento de benefício por  incapacidade laborativa durante período em que houve  
exercício  de  atividade  remunerada  quando  comprovado  que  o  segurado  estava  incapaz  para  as  
atividades habituais na época em que trabalhou”. O INSS reconheceu o direito ao benefício, em razão da 
constatação da incapacidade para o trabalho da investigada. 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. 

272.Processo: 1.20.000.001816/2013-35 Voto: 3597/2014 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  Fato.  Representação  particular  informando  sobre  vídeo  veiculado  na  internet  de  índio 

enterrando crianças vivas, na frente de outras jovens. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O 
endereço  eletrônico  site  encontra-se  desabilitado.  Denúncia  vaga,  imprecisa  e  genérica.  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. 

273.Processo:1.15.000.000267/2014-22 Voto: 3605/2014 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (art.  171,  §3°,  do  CP).  Supostas 

irregularidades na concessão de aposentadoria. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). 
Verificação da existência do Inquérito Policial n° 138/2005, que cuidava do mesmo objeto, o qual restou 
arquivado judicialmente. 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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274.Processo:1.13.000.000591/2014-15 Voto: 3602/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crimes de estelionato contra o INSS (art.  171, §3º,  do CP). Encaminhamento,  pela 

Previdência  Social,  de  procedimentos  noticiando  saques  indevidos  de  parcelas  de  benefícios 
previdenciários  após  o  óbito  dos  segurados.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Os 
benefícios mencionados foram recebidos em periodicidade igual ou inferior a 3 (três) meses. Evidente 
ausência  de  dolo  em  obter  vantagem  ilícita,  mediante  fraude.  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. 

275.Processo:1.13.000.000578/2014-66 Voto: 3601/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crimes de estelionato contra o INSS (art.  171, §3º,  do CP). Encaminhamento,  pela 

Previdência  Social,  de  procedimentos  noticiando  saques  indevidos  de  parcelas  de  benefícios 
previdenciários  após  o  óbito  dos  segurados.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Os 
benefícios mencionados foram recebidos em periodicidade igual ou inferior a 3 (três) meses. Evidente 
ausência  de  dolo  em  obter  vantagem  ilícita,  mediante  fraude.  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. 

276.Processo:1.20.005.000025/2013-48 Voto: 3600/2014 Origem: PRM/RONDONÓPOLIS-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Notícia de possível prática do crime previsto no art. 183 da Lei n° 

9.472/97,  em  razão  de  supostas  irregularidades  nas  atividades  de  determinada  rádio.  Revisão  de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência. Informações da Anatel de que, realizada fiscalização, 
não foram encontradas irregularidades, estando a entidade operando dentro dos parâmetros técnicos 
licenciados. Constatação apenas de inconformidades na propaganda comercial da rádio, o que ensejará 
as  medidas  cabíveis  na  seara  administrativa.  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. 

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
277.Processo:1.31.000.000165/2014-63 Voto: 3328/2014 Origem: PR/RO

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  administrativo.  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 29 (vinte e nove) 
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; e 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 da Relatora. Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira 
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. 

278.Processo:1.29.004.001277/2012-98 Voto: 3607/2014 Origem: PRM/NOVO HAMBURGO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Controle Externo da Atividade Policial. Instaurada a partir de representação informando 

sobre  irregularidades  na  apreensão  de  mercadorias  de  procedência  estrangeira,  irregularmente 
internada em território nacional, por agentes Policiais Estaduais e Policiais Rodoviários Federais. Cita 
que estas autoridades não comunicam diretamente a Receita Federal do Brasil, após lavrar os autos de 
apreensão  das  mercadorias.  Redistribuição  do  feito  ao  Grupo  de  Controle  Externo.  Revisão  de 
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. A Superintendência Regional da Polícia Rodoviária 
Federal  sustentou que a atuação da instituição está em consonância com com a Portaria 420/11 e 
recomendações efetuadas por  órgãos do Ministério  Público Federal,  nestes  termos:  “nos  casos  de 
apreensões  de  mercadorias  estrangeiras,  em  que  o  total  dos  tributos  iludidos  não  ultrapasse  R$ 
10.000,00,  seja  estabelecido  contato  com o Delegado de Polícia  plantonista  para que resolva pela 
lavratura ou não da prisão em flagrante do responsável. Nos casos em que não houver a lavratura do 
auto de prisão em flagrante, as mercadorias estrangeira tenham sua apreensão formalizada pelo agente 
policial e sejam encaminhadas à Receita Federal para as providências administrativas de sua atribuição. 
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Inexistência de irregularidades na atuação dos referidos pelos policiais. Expediente cumpriu seu objeto. 
Homologação do arquivamento.

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

Designada a próxima Sessão de Revisão para o dia 26/05/2014, 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

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 (criminal) equivocadamente instaurada como Inquérito Civil Público. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-A) praticado pela Prefeitura Municipal de Alhandra/PB no exercício financeiro de 2008. Diligências. Ante a ausência de constituição do crédito, bem como de interesse fiscal da Receita Federal em constituí-lo, sequer houve fiscalização do órgão, verifica-se a falta de justa causa para o prosseguimento do feito. Crime de natureza material, cuja ocorrência depende de constituição definitiva do crédito tributário, em analogia à Súmula Vinculante 24 do STF. Precedentes do STF (Inq 2537 AgR/GO) e do STJ (HC 209712/SP, RHC 28798/PR). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.
	Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime ambiental. Apreensão, na residência do investigado, de duas espécimes da fauna silvestre brasileira – um coleiro (Sporophila ardesiaca) e um papagaio (Amazona rhodocorytha), estando este na lista de animais ameaçados de extinção. Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III c/c § 4º, I. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 4 (quatro) anos do fato, ocorrido em 13/11/2009 (CP, art. 109, V). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.
	Inquérito Policial instaurado a partir de representação formulada pela ANATEL para apurar a prática do delito tipificado no art. 183 da Lei nº 9.472/97, consistente na exploração clandestina de serviços de radiodifusão no município de Caculé/BA. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pena máxima cominada de 4 (quatro) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de 8 (oito) anos do fato, ocorrido em 14/07/2005 (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

