
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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

ATA DA 558ª SESSÃO DE REVISÃO

Local e data:  Brasília (DF), 16 de abril de 2012.
Início e término: Das 11:30h às 12:45h.

Aos  dezesseis  dias  do  mês  de  abril  do  ano  2012,  em sessão  realizada  na  Sala  de  Reuniões, 
presentes a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Coordenadora, as Titulares Dra. Julieta E. Fajardo 
Cavalcanti de Albuquerque, Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos, e o Suplente, Dr. Alexandre Espinosa 
Bravo Barbosa, ausentes justificadamente a Dra. Mônica Nicida Garcia, e o Dr. Douglas Fischer, a 2ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, julgou os seguintes procedimentos: 

Relatora: Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

PROCESSOS  NÃO PADRÃO
001. Processo :1.20.000.000099/2008-67 Voto: 3721/2012 Origem: PR/MT

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  CRIME TRIBUTÁRIO DE NATUREZA 

FORMAL (CP, ART. 168-A). ANÁLISE DA QUESTÃO JÁ REALIZADA PELA 2ª CÂMARA. 
NEGATIVA DA AUTORIDADE  POLICIAL  EM  INSTAURAR  O  INQUÉRITO  POLICIAL. 
IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE CASO CONCRETO. ENUNCIADO N. 11 – 2ª CÂMARA. 
NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do 
crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  previsto  no  art.  168-A do  Código  Penal, 
decorrente da omissão em repassar ao Instituto Nacional  do Seguro Social  (INSS) as 
contribuições previdenciárias descontadas de empregados entre as competências 04/2000 
a 11/2011.
2. A investigação recebeu promoção de arquivamento em 27/04/2010, sob a justificativa de 
que não havia crédito tributário devidamente constituído e que esta constituição não seria 
mais possível em razão da decadência do dever de constituir referido crédito.
3. Esta 2ª Câmara, na 507ª Sessão, de 14/06/2010, não homologou o arquivamento, por 
entender que a persecução penal no crime de apropriação indébita previdenciária, pelo 
fato de ostentar natureza formal, prescinde de constituição definitiva do crédito tributário.
4. A Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Mato Grosso, em 03/08/2010, 
designou Procurador da República para dar cumprimento à decisão desta 2ª Câmara.
5.  Em  09/02/2012,  o  Procurador  da  República  designado  determinou  a  abertura  de 
inquérito  policial.  Contudo,  a  delegada  de  Polícia  Federal  recusou-se  a  instaurar  o 
procedimento  investigatório  ao  fundamento  de  que  a  persecução  penal  exige  a 
constituição definitiva do crédito.
6. O Procurador da República oficiante, em 26/03/2012, aduzindo que esta situação “está 
se repetindo em várias unidades federativas”, encaminhou os autos a esta 2ª Câmara para 
fins de consulta e sugestões sobre como proceder no caso concreto.
7.  No  caso  dos  autos,  resta  superada  a  questão  relacionada  à  desnecessidade  de 
constituição definitiva do crédito tributário para a persecução penal nos crimes tributários 
de natureza formal,  conforme voto já proferido por esta Câmara em 14/06/2010. Desta 
forma, não há mais o que se analisar a respeito desta questão.
8.  Quanto  à  recusa  da  delegada  de  polícia  em cumprir  a  requisição  ministerial  para 
instaurar o inquérito policial, tem-se que esta postura da autoridade policial,  data venia, 
não merece prosperar, pois, cuidando-se de crime de ação pública incondicionada, a regra 
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deve ser a autoridade policial atender à requisição de abertura de inquérito, não lhe sendo 
facultado ingressar em aspectos relacionados ao mérito da conduta a ser investigada e, a 
partir daí, não proceder à instauração, sobretudo em razão da existência de indícios do 
cometimento do crime tributário ora em apuração.
9.  Registre-se,  no  entanto,  que  a  2ª  Câmara  não  conhece  de  consultas  sobre  casos 
concretos, como é o caso dos autos, mas somente acerca de questões relevantes de lei 
em tese (Enunciado n. 11 – 2ª CCR/MPF).
10. Não conhecimento da remessa.

Decisão :Acolhido  por  unanimidade o  voto  da  Relatora.  Participaram da votação  a  Dra.  Julieta  E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

002. Processo :1.34.017.000009/2012-40 Voto: 3682/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62  –  IV  DA LC  Nº  75/93.  

EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR EM CONEXÃO COM CRIMES DE CONTRABANDO 
(ART 334, § 1º, “C”, DO CP.) E CONTRA ECONOMIA POPULAR (ART. 2º – INC. IX DA LEI 
Nº 1.521/51). MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A 
JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. COMPETÊNCIA FEDERAL.
1. A exploração e funcionamento de jogos de azar por meio das máquinas caça-níqueis é 
contravenção penal, cujo processamento e julgamento devem ocorrer na Justiça Estadual. 
Todavia, quando esta contravenção é praticada em conexão com o crime de descaminho, 
a Justiça Federal é competente para processá-lo e julgá-lo. Precedente.
2.Há indícios de conexão dos fatos em apuração com crimes de competência da Justiça 
Federal, qual seja o crime de descaminho previsto pelo art. 334–§1º–c do Código Penal, o 
que  determina  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da 
investigação.
3.  Não  homologação  do  arquivamento  do  crime  de  descaminho,  nem   declínio  de 
atribuições. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar sequência 
à persecução penal.

Decisão :Acolhido  por  unanimidade o  voto  da  Relatora.  Participaram da votação  a  Dra.  Julieta  E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

003. Processo :1.34.017.000125/2011-88 Voto: 3683/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62  –  IV  DA LC  Nº  75/93.  

EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR EM CONEXÃO COM CRIMES DE CONTRABANDO 
(ART 334, § 1º, “C”, DO CP.) E CONTRA ECONOMIA POPULAR (ART. 2º – INC. IX DA LEI 
Nº 1.521/51). MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A 
JUSTIÇA ESTADUAL. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. COMPETÊNCIA FEDERAL.
1. A exploração e funcionamento de jogos de azar por meio das máquinas caça-níqueis é 
contravenção penal, cujo processamento e julgamento devem ocorrer na Justiça Estadual. 
Todavia, quando esta contravenção é praticada em conexão com o crime de descaminho, 
a Justiça Federal é competente para processá-lo e julgá-lo. Precedente.
2.Há  indícios  de  conexão  dos  fatos  em apuração  com crimes  de  competência  da  Justiça 
Federal, qual seja o crime de descaminho previsto pelo art. 334–§1º–c do Código Penal, o que 
determina a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da investigação.
3.  Não  homologação  do  arquivamento  do  crime  de  descaminho,  nem   declínio  de 
atribuições. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar sequência 
à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

004. Processo :1.00.000.002445/2012-11 Voto: 3684/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  IRREGULARIDADES  NA  APLICAÇÃO  DE  RECURSOS  DO 

PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL.  EMPREGO IRREGULAR 
DE VERBAS PÚBLICAS (CP, ART. 315). FRAUDE A LICITAÇÃO (LEI N. 8.666/93, ART. 
96). PREFEITO MUNICIPAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ( LC nº 75/93, ART. 62-VII). 
INDÍCIOS  DE  ENVOLVIMENTO  DO  CHEFE  DO  PODER  EXECUTIVO  MUNICIPAL. 
DESIGNACÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência dos crimes de emprego 
irregular de verbas públicas (CP, art. 315) e de fraude em licitação (Lei n. 8.666/93, art. 96) 
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na gestão do Programa de Erradicação do Trabalho (PETI),  por  prefeito municipal  em 
concurso com outros servidores públicos.
2. Informações prestadas pela pessoa nomeada para atuar como gestor do PETI indicam 
que os recursos deste programa não eram administrados por ele, mas pelo então prefeito 
e por outros servidores vinculados diretamente à administração municipal. 
3. Estes fatos denotam a existência de indícios da participação do prefeito municipal no 
cometimento  dos  crimes,  situação  que  justifica  a  manutenção  das  investigações  na 
Procuradoria Regional da República da 4ª Região.
4. Designação de outro Procurador Regional da República para prosseguir na persecução 
penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

005. Processo :1.35.000.001091/2006-23 Voto: 3685/2012 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  CRIME  CONTRA A ORDEM  TRIBUTÁRIA (LEI  N. 

8.137/90, ART. 1º-I).  REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NO APORTE DE R$1.405,42. 
INAPLICABILIDADE  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1.Esta Câmara entende que o princípio da insignificância,  quanto aos crimes contra a 
ordem tributária, aplica-se apenas ao crime de descaminho (CP, art. 334), que não é o 
caso  do  autos  (Origem:PRM/Cáceres-PR.  Voto:  3437/2011  /  1.20.001.000087/2010-47: 
Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos: Relatora / Decisão /Acolhido por unanimidade o voto 
da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e o Dr. Alexandre 
Espinosa Bravo Barbosa. Data da sessão:  02 de março de 2011).
2.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  membro  do  Ministério 
Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

006. Processo :1.00.000.004147/2012-65 Voto: 3686/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ART. 173-§3º). 

CPP, ART. 28 C/C LC N. 75/93, ART. 62-IV. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS 
PERANTE  O  INSS  COM  VISTAS  À  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO. 
MAGISTRADO.  CONCORDÂNCIA  COM  O  PLEITO  DE  ARQUIVAMENTO  QUANTO  AO 
ESTELIONATO E DISCORDÂNCIA QUANTO À FALSIDADE  DOCUMENTAL OU USO DE 
DOCUMENTO FALSO. INEXISTÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA REMANESCENTE 
DO FALSO. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este 
absorvido”. (Súmula 17 do STJ)
2.  In  casu,  não há qualquer indício  de que os investigados fariam uso do documento 
falsificado para outras finalidades.
3. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

007. Processo :1.30.011.001581/2006-87 Voto: 3687/2012 Origem: JF/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-

A).  CPP,  ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62-IV.  PARCELAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. 
SUSPENSÃO  DA PRETENSÃO  PUNITIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ARQUIVAMENTO  DO 
FEITO ANTES DA QUITAÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO. SOBRESTAMENTO. DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO DO PARQUET FEDERAL.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a possível prática do 
crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no art. 337-A do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento sob a 
justificativa de inexistência de interesse de agir (necessidade/utilidade), já que a pretensão 
punitiva estatal em face do investigado restou suspensa com a adesão ao programa de 
parcelamento de crédito tributário. Discordância do Magistrado.
3. “A suspensão da pretensão punitiva com base no parcelamento do débito tributário através 
dos  programas  denominados  REFIS  e  PAES  não  é  causa  para  arquivamento  do 
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procedimento investigatório criminal ou do inquérito policial; mas sim, para sobrestamento da 
investigação,  com  comunicação  à  Câmara,  independentemente  de  remessa  dos  autos, 
devendo estes permanecerem acautelados,  para eventual prosseguimento da persecução 
penal, na hipótese de descumprimento do acordo, ou arquivamento formal, na hipótese de 
cumprimento do mesmo” (Enunciado nº 19 da 2ª CCR/MPF). Recomendação: “Considerando 
o disposto no Enunciado nº 19 da 2ª CCR e a fim de que o acautelamento dos autos nele 
referido não enseje a formação de um acervo de feitos paralisados sob a responsabilidade de 
um membro do Ministério Público Federal, a 2ª CCR Recomenda que, em cada unidade do 
MPF, seja designado um setor administrativo para o qual os autos suspensos deverão ser 
remetidos,  dando-se  baixa  do  acervo  do  membro  do  Ministério  Público  Federal,  que 
determinará a frequência com que os autos deverão retornar ao seu gabinete, para apuração 
sobre o cumprimento do parcelamento.” (37ª Sessão de Coordenação)
4.  Designação  de  outro  membro  do  Parquet Federal  para  acompanhar  o  pagamento 
integral do parcelamento e, em caso de descumprimento, prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

008. Processo :1.00.000.004404/2012-69 Voto: 3688/2012 Origem: JF/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :AÇÃO PENAL.  CRIME DE CONTRABANDO (CP,  ART.  334).  ARQUIVAMENTO INDIRETO 

(CPP,  ART.  28,  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).  NÃO  OFERECIMENTO  DE  SUSPENSÃO 
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  (LEI  N.  9.099/95,  ART.  89).  DISCORDÂNCIA  DO 
MAGISTRADO.  APLICAÇÃO  DA SÚMULA N.  696  DO  STF.  AUSÊNCIA  DE  REQUISITO 
SUBJETIVO.  CONHECIMENTO  DA  REMESSA.  INSISTÊNCIA  NO  OFERECIMENTO  DA 
DENÚNCIA.
1. Trata-se de ação penal instaurada para apurar a ocorrência do crime de contrabando 
previsto no art. 334 do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante, ao oferecer a denúncia, não propôs a suspensão 
condicional do processo a que se refere o art. 89 da Lei n. 9.099/95 em relação a um dos 
investigados, por entender inexistentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei 
penal. O Juiz Federal,  no entanto, afirmou ser o caso de oferecimento da proposta de 
suspensão condicional do processo. Por esta razão,  determinou a remessa dos autos a 
esta 2ª Câmara, com base no artigo 28 do CPP.
3. Esta 2ª Câmara tem decidido que a remessa judicial para revisão do ato do Procurador 
da  República  não  deve  ser  conhecida  quando  já  houver  oferecimento  de  denúncia. 
Excetua  os  casos  em que  a  questão  refere-se  à  existência  dos  pressupostos  legais 
permissivos  da  suspensão  condicional  do  processo,  nos  termos  da  Súmula  696  do 
Supremo Tribunal Federal. O caso é, pois, de conhecimento da remessa para exame dos 
pressupostos para concessão do benefício penal.
4. No mérito, tem razão o Procurador da República, pois os pressupostos subjetivos e 
objetivos previstos na Lei n. 9099/95 e no Código Penal não são favoráveis à concessão 
do benefício da suspensão condicional do processo ao acusado.
5. No que se refere aos antecedentes, ressalte-se que no contexto dos pressupostos que 
autorizam o sursis também se inserem os fatos anteriores, de qualquer natureza, da vida do 
réu, e não apenas a reincidência. Assim, a existência de registro de ocorrência policial em 
desfavor do investigado inviabiliza o oferecimento da suspensão condicional do processo.
6. Insistência no oferecimento da denúncia.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

009. Processo :1.00.000.003134/2012-79 Voto: 3722/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  APLICAÇÃO  IRREGULAR  DE  RECURSO 

PROVENIENTE DE INCENTIVO FISCAL (LEI N. 7.134/83, ART. 1º C/C CP, ART. 171-§3º). 
(CPP,  ART.  28  C/C  LC  75/93,  ART.  62-IV).  DILIGÊNCIAS.  CRIME  AUTÔNOMO  EM 
RELAÇÃO  AO  CRIME  DE  ESTELIONATO.  INEXISTÊNCIA  DE  PRESCRIÇÃO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. O desvio de recursos provenientes de incentivos fiscais é crime previsto nos artigos 1º e 
3º da Lei n. 7.134/83, e não no art. 171-§3º do Código Penal.
2.  A previsão  de  aplicação  da  pena  prevista  para  o  crime  de  estelionato  qualificado, 
constante do art. 173-§3º do Código Penal, não descaracteriza a existência do tipo penal  
próprio de desvio de recursos provenientes de incentivo fiscal previsto na Lei n. 7.134/83.  
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Precedente do TRF 5ª Região.
3. A caracterização do crime de desvio de recursos provenientes de incentivos fiscais não 
exige a presença das elementares do crime de estelionato, notadamente a existência de 
fraude, sendo suficiente para a sua caracterização a ausência de prova de que as verbas 
do incentivo fiscal foram aplicadas de forma integral nas finalidades previstas no projeto 
apresentado pelos investigados e aprovado pela entidade pública competente.
4. No caso dos autos, a aplicação integral dos recursos federais não ocorreu no objeto da 
avença, conforme informações contidas em Laudo Pericial.
5.  Assim,  considerando  que  há  indícios  do  cometimento  do  crime  previsto  na  Lei  n.  
7.134/83, e que a ele se comina a pena máxima em abstrato prevista para o crime de 
estelionato (CP, art. 171) aumentada de um terço, o prazo prescricional aplicado à espécie 
é o previsto no art. 109-III do Código Penal, ou seja, 12 (doze) anos, lapso temporal ainda 
não decorrido no caso em questão, vez que o projeto foi aprovado em 1999, e o último 
repasse ocorreu em setembro de 2000.
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. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

010. Processo :1.26.005.000048/2008-71 Voto: 3723/2012 Origem:PRM/GARANHUNS-PE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 

168-A). CPP, ART. 28 C/C LC Nº 75/93, ART. 62-IV. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE 
CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO 
PENAL. 
1. Procedimento administrativo instaurado para apurar a prática do crime de apropriação 
indébita previdenciária previsto no art. 168-A do Código Penal.
2.  A Procuradora  da  República  oficiante  arquivou  o  feito  em  razão  da  ausência  de 
constituição definitiva do crédito.
3. O crime do artigo  168-A do  Código  Penal  é  formal  e  não  depende da  constituição 
definitiva do crédito tributário, não se exigindo o esgotamento da via administrativa para a 
propositura da ação penal. Precedente do STF (HC 97888/RJ, Relator(a): Min. LUIZ FUX,  
Julgamento: 30/05/2011, Publicação DJe-106 DIVULG 02/06/2011 PUBLIC 03/06/2011).
4. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 
persecução criminal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

011. Processo :1.00.000.004350/2012-31 Voto: 3724/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE MOEDA FALSA (ART. 289, CP). ART. 28 DO CPP C/C ART. 

62-IV DA LC N.º 75/93.  FALSIFICAÇÃO NÃO GROSSEIRA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE 
MATERIALIDADE  DELITIVA.  ARQUIVAMENTO  INADEQUADO.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Arquivamento requerido com base na ausência de justa causa para o exercício da ação 
penal, tendo em vista que o falso pôde ser percebido por pessoa leiga. 
2. Discordância do Juiz Federal por julgar que a falsificação não era grosseira.
3.  O arquivamento mostra-se inadequado diante  da constatação pela perícia de que a 
falsificação não era grosseira, justificando-se o prosseguimento das investigações.
4. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

012. Processo :1.00.000.003804/2012-57 Voto: 3725/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA OFERECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE MAGISTRADO 

E MEMBRO DO MPF ACERCA DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. TRANSAÇÃO 
PENAL E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 76 E 89 DA LEI 9.099/95).  
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DO  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62-IV  DA  LC  75/93. 
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA.
1. O Procurador da República ofereceu denúncia pelo crime de  art. 129-§9º do Código 
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Penal, sem ofertar proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo.
2.  O  Juiz  Federal,  após  o  oferecimento  das  alegações  finais  pelas  partes,  deu  nova 
capitulação  jurídica  ao  fato,  enquadrando-o  no  caput  do  art.  129  do  Código  Penal, 
oportunidade em que remeteu os autos a esta 2ª Câmara, com suporte no art. 28 do CPP 
e c/c o art. 62-IV da LC nº 75/93, para manifestação quanto à capitulação dos fatos.
3. Quando o órgão do Ministério Público oferece a denúncia, no gozo de sua prerrogativa 
da  independência  funcional,  esgota  a  atividade  do  Ministério  Público  no  que  tange  à 
propositura da ação penal.
4. Ausente qualquer hipótese de arquivamento explícito, implícito ou indireto, descabida é 
a remessa dos autos para revisão do ato do Procurador da República por esta 2ª Câmara,  
já que a ela não é dado o poder de rever o conteúdo da manifestação positiva tampouco a 
incumbência de ser a revisora desse juízo de arquivamento da denúncia. Precedentes do 
STF e STJ.
5. Não incidência do enunciado 696 do STF no caso em questão, vez que a discordância 
existente entre o órgão acusador e o juiz não se resume à simples discussão sobre a 
existência  ou  não  dos  pressupostos  legais  permissivos  da  transação  penal  ou  da 
suspensão condicional  do  processo,  mas  à  capitulação  jurídica dos  fatos,  atividade já 
exercida pelo Procurador da República, quando do oferecimento da denúncia. Precedentes 
do STJ e do STF.
6. Pelo não conhecimento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

013. Processo :1.00.000.010129/2011-31 Voto: 3726/2012 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  DESACATO  (CP,  ART.  331).  LIBERDADE  DE 

EXPRESSÃO. ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO (CPP, ART. 28, C/C 
LC.  75/93,  ART.  62-IV).  VIOLAÇÃO  À  LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO.  INEXISTÊNCIA. 
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À 
CONVENÇÃO  AMERICADA  DE  DIREITOS  HUMANOS.  DESNECESSIDADE  DE 
APLICAÇÃO  DO  CONTROLE  DE  CONVENCIONALIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO 
MEMBRO. 
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de desacato, 
previsto no art. 331 do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do procedimento por 
entender que o crime de desacato é incompatível materialmente com a  Constituição de 
1988 e com a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da 
Costa Rica). 
3.  A Juíza Federal discordou  destes fundamentos e remeteu os autos a esta 2ª Câmara, 
com base no  art. 28 do CPP, c/c o inciso IV do art. 62 da LC n. 75/93. 
4.  O  ato  de  desacatar corresponde  a  desprezar,  faltar  com  o  respeito  ou  humilhar 
funcionário público no exercício de  suas funções, podendo implicar em qualquer tipo de 
palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa, incluindo ameaças  e agressões físicas.
5.  A análise da conduta tipificada no art.  331 do Código Penal,  à luz  dos dispositivos 
constitucionais (CF, art. 5º-IV IX) e das disposições da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (CADH, art. 13-2-a), não permite concluir, data venia, que o crime de desacato é 
incompatível  materialmente com a Constituição de 1988 e a Convenção Americana de 
Direitos  Humanos,  a  exigir  o  reconhecimento  da  não  recepção. É  porque  há  a 
possibilidade  de  se  interpretar  as  disposições  deste  crime  de  modo  a  garantir  a 
preservação do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja a probidade de função pública, 
sua respeitabilidade,  a  integridade dos  funcionários  públicos  e,  de modo específico,  o 
prestígio  e  a  dignidade  da  administração  pública  relativamente  ao  cumprimento  de 
determinações legais cumpridas pelos agentes públicos.
6.  No caso,  deve-se aplicar  o  princípio  da  interpretação conforme a Constituição  sem 
redução do texto,  que é meio utilizado pela Corte Suprema para harmonizar a lei com a 
Constituição. Precedente do STF.
7.  A ofensa  à  Convenção  Americana  de  Direitos  Humanos,  no  art.  13-2a,  a  exigir  a 
realização  do  denominado  controle  de  convencionalidade,  não   ocorre  porque  a 
criminalização do desacato pune abusos, mas não tolhe a liberdade de expressão.
8. No caso dos autos, as frases proferidas pelo investigado podem caracterizar o crime de 
desacato, nos termos do art. 331 do Código Penal.
9.  Designação de  outro  membro  do  Ministério  Público  para  prosseguir  na persecução 
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penal.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 

Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

014. Processo :1.04.004.000150/2010-69 Voto: 3703/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO  DE  ACOMPANHAMENTO  DE  CONVÊNIO. 

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

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
015. Processo :1.22.003.000356/2006-02 Voto: 3689/2012 Origem: PRM/UBERLÂNDIA-MG

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime ambiental (Lei n. 9.605/98, art. 54-§2º-V). Despejo de esgoto em 

rio situado em município mineiro, por empresa que atua no ramo de abate de aves. Revisão 
de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Diligências.  Estabelecimento  com  registro  no 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Rio não pertencente à União. 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.  Julieta  E.  
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

016. Processo :1.00.000.004402/2012-70 Voto: 3690/2012 Origem:PRM/JI-PARANÁ-RO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito policial. Crime consistente em desmatar área de preservação permanente sem 

autorização do órgão ambiental competente (Lei nº 9.605/98,  art.  38) e crime de porte 
ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.526/03, artigos 14 e 16). Revisão de declínio (Enunciado 
33  da  2ª  CCR).  1.  Ausência  de  indícios  de  que  a  área  ambiental  afetada  com  o  
desmatamento corresponde a unidade de conservação federal. Competência da Justiça 
Estadual. 2. O Estatuto do Desarmamento não modificou a competência para o processo e 
julgamento dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, que continua da Justiça Estadual.  
Precedentes do STJ (CC 45483/RJ e 68529/MT). 3. 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 a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

017. Processo :1.11.000.000155/2012-59 Voto: 3691/2012 Origem:PR/AL
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Supostos  crimes  ambientais  consistentes  na  realização  de 

queimadas (Lei  n. 9.605/98, art.  14) e na aplicação de agrotóxico de forma irregular (Lei 
9.605/98,  art.  56).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Diligências.  Área  particular. 
Conduta não cometida em detrimento de bem público da União ou área de conservação 
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federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério 
Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

018. Processo :1.22.000.000576/2012-04 Voto: 3692/2012 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato consistente na emissão de cheque sem fundos 

para pagamento de parcela de acordo em autos judiciais na Justiça do Trabalho (CP, art.  
171-§2º-VI).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Lesão apenas a interesses das partes. 
Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.  
Precedente do STJ. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

019. Processo :1.34.001.001661/2012-51 Voto: 3693/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças informativas. Possível estelionato praticado pela internet em detrimento de particular 

(CP, art. 171). Fraude eletrônica com intuito de adquirir dados pessoais, passando-se por 
pessoa jurídica confiável (instituição financeira privada).  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.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

020. Processo :1.34.001.002044/2012-72 Voto: 3694/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime ambiental. Praticar maus tratos a animais domésticos 

(art. 32 da Lei 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de elementos de 
informação que justifiquem a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Homologação do declínio. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

021. Processo :1.23.000.000389/2012-85 Voto: 3695/2012 Origem:PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Representação particular noticiando suposto crime de rufianismo (CP, 

art. 230), praticado por dois jornais impressos que veicularam anúncios ligados a oferta de 
serviços sexuais.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR).  Ausência de elementos 
de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
022. Processo :1.29.001.000098/2009-68 Voto: 3696/2012 Origem: PR/RS

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Acompanhamento  de  parcelamento  de  crédito 

tributário. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Parcelamento  descumprido. 
Prosseguimento do  feito  criminal  (Inquérito  Policial  n.  2009.71.09.000926-1).  Perda  de 
objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

023. Processo :1.23.003.000166/2011-15 Voto: 3697/2012 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Suposto crime ambiental consistente na comercialização de1 

(uma) raia acima do tamanho permitido (Lei n. 9.605/98, art. 34-III). Revisão de arquivamento 
(LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  O  Relatório  de  Fiscalização  do  IBAMA informa  que  a  medida 
corporal  máxima permitida para a espécie  é de 30 cm, fazendo constar que a espécime 
apreendida media apenas 0,5 cm a mais do que o permitido, ou seja, 30,5 cm. Ausência de 
indícios de materialidade delitiva. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

024. Processo :1.17.001.000050/2012-76 Voto: 3698/2012 Origem: PRM/CACH ITAPEMIRIM-ES
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de falsificação de documento.  Incongruência temporal 

entre  recibos  de  “aquisição  de  direitos”  e  “instrumentos  de  permuta”.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62 – IV).  Evidente erro material de datas.  Inexistência de 
conduta dolosa ou culposa. 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. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

025. Processo :1.30.001.005413/2011-47 Voto: 3699/2012 Origem:PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  representação  realizada  por  particular, 

noticiando a existência, em sitio da internet, de conduta que motiva “sexo e drogas”, sob o 
título “A verdade sobre Harry Porter”. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62 – IV). 
Ausência  de  qualquer  conduta  típica  que  enseje  responsabilização  criminal.  Mera 
liberdade de expressão. O texto não violou o ordenamento jurídico em nenhum aspecto. 
Inexistência de crime. Homologação do arquivamento.  

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

026. Processo :1.24.000.000573/2011-15 Voto: 3700/2012 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informações. Crime de responsabilidade de ex-prefeito (Decreto-Lei n. 201/67, 

art.  1º-I).  Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,  art.  62-IV).  Existência de ação penal 
pública (0012846-72.4.05.8200) 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 a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

027. Processo :1.30.001.004041/2011-31 Voto: 3701/2012 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171 – § 

3º), em razão de fraude na concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. Revisão 
de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62 – IV). Existência de inquérito policial  que apura os 
mesmos fatos. Aplicação do princípio “ne bis in idem”. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

028. Processo :1.00.000.004403/2012-14 Voto: 3702/2012 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Crime  de  responsabilidade  de  ex-prefeito  (Decreto-Lei  n. 

201/67, art. 1º-VII). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62-IV). Existência de outros 
procedimentos que apuram 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 a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

029. Processo :1.00.000.004405/2012-11 Voto: 3704/2012 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  administrativo.  Possível  crime de  responsabilidade  de  prefeito  municipal 

consistente no atraso na prestação de contas (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º-VII). Revisão 
de arquivamento  (LC n°  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  Constata-se que o investigado 
apresentou  as  contas  em  atraso  por  razões  alheias  à  sua  vontade.  Inexistência  de 
elementos mínimos que indiquem a existência de atraso doloso. Precedentes desta 2ª 
Câmara (MPF nº  1.01.004.000538/2011-52-DF.  Rel.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge,  550ª 
Sessão de  Revisão,  05/12/2011).  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da 
persecução penal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
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Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

030. Processo :1.04.004.000333/2010-84 Voto: 3705/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo instaurado para acompanhamento da aplicação de recursos 

públicos federais relacionados a convênio firmado entre o FNDE e Município. Diligências. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62–IV).  Cumprimento do objeto do convênio. 
Ausência de indícios de crimes previstos no art.  1º do Decreto-lei nº 201/67 ou na Lei 
8.666/93.  Inexistência  de  indícios  de  malversação  de  recursos  públicos  a  justificar  o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

031. Processo :1.05.000.001232/2011-12 Voto: 3706/2012 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (Decreto-Lei 

n.  201/67,  art.  1º).  Malversação de verbas  públicas  federais  repassadas em razão de 
convênios firmados entre órgãos da União e município. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62-IV). Diligências. Informações constantes do SIAFI apontam que os convênios 
se  encontram  em  situação  de  adimplência  ou  concluídos.  Não  constatação  de 
irregularidades. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

032. Processo :1.04.004.000321/2010-50 Voto: 3707/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (Decreto-Lei 

n.  201/67,  art.  1º).  Malversação de verbas  públicas  federais  repassadas em razão de 
convênio firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 
município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Convênio que foi cancelado 
antes da liberação dos valores pactuados. Não constatação de irregularidades. Ausência 
de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

033. Processo :1.04.004.000513/2010-66 Voto: 3708/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (Decreto-Lei 

n.  201/67,  art.  1º).  Malversação de verbas  públicas  federais  repassadas em razão de 
convênio firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e 
município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Convênio que foi cancelado 
antes da liberação dos valores pactuados. Não constatação de irregularidades. Ausência 
de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

034. Processo :1.04.004.000550/2009-31 Voto: 3709/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (Decreto-Lei 

n.  201/67,  art.  1º).  Malversação de verbas  públicas  federais  repassadas em razão de 
convênio firmado entre o Fundo Nacional de Saúde (FUNASA) e município. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Convênio que foi cancelado antes da liberação dos 
valores pactuados. Não constatação de irregularidades. Ausência de indícios de crime. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

035. Processo :1.04.000.002042/2006-84 Voto: 3710/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade de prefeito (Decreto-Lei 

n.  201/67,  art.  1º).  Malversação de verbas  públicas  federais  repassadas em razão de 
convênio firmado entre o Fundo Nacional de Saúde (FUNASA) e município. Revisão de 
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arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Convênio que foi cancelado antes da liberação dos 
valores pactuados. Não constatação de irregularidades. Ausência de indícios de crime. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

036. Processo :1.15.000.002111/2008-38 Voto: 3711/2012 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Denúncia de ex-deputado estadual noticiando suposta venda 

de  sentenças.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  suporte 
probatório mínimo. Não constatação de elementos de informação necessários à deflagração 
de persecução penal. Denúncia genérica. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

037. Processo :1.20.001.000035/2011-51 Voto: 3712/2012 Origem: PRM/CÁCERES-MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62 – IV). Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto na 
Lei  nº  10.522/2002,  artigo  20,  caput,  (R$  10.000,00).  Ausência  de  reiteração  de  conduta. 
Aplicação do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF.  Homologação  de 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

038. Processo :1.20.001.000051/2012-25 Voto: 3713/2012 Origem: PRM/CÁCERES-MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62 – IV). Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto na 
Lei  nº  10.522/2002,  artigo  20,  caput,  (R$  10.000,00).  Ausência  de  reiteração  de  conduta. 
Aplicação do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF.  Homologação  de 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

039. Processo :1.20.001.000318/2010-12 Voto: 3714/2012 Origem: PRM/CÁCERES-MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62 – IV). Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto na 
Lei  nº  10.522/2002,  artigo  20,  caput,  (R$  10.000,00).  Ausência  de  reiteração  de  conduta. 
Aplicação do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF.  Homologação  de 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

040. Processo :1.15.000.000386/2012-13 Voto: 3715/2012 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 

75/93, art. 62-IV). Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto na 
Lei  nº  10.522/2002,  artigo  20,  caput,  (R$  10.000,00).  Ausência  de  reiteração  de  conduta. 
Aplicação do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF.  Homologação  de 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

041. Processo :1.23.000.000777/2010-02 Voto: 3716/2012 Origem: PRM/MARABÁ-PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Supostos crimes previstos nos artigos 19 e 20 da Lei nº 7.492/86, 

em concurso formal com o delito de estelionato (CP, art. 171- § 2º-II e III).  Revisão de 
arquivamento ( LC nº 75/93, art. 62-IV).  Financiamento rural celebrado entre o Banco da 
Amazônia S/A. -  BASA e produtor rural. Comprovada a regular aplicação dos recursos 
federais.  Inocorrência  de  fraude.  Inadimplência.  Venda  da  propriedade  e  dos  animais 
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bovinos financiados. Bens financiados não foram objeto de garantia ao credor. Ciência do 
comprador. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

042. Processo :1.25.002.000574/2012-85 Voto: 3717/2012 Origem: PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças  informativas  criminais  instauradas  a  partir  de  ofícios  encaminhados  pela 

Penitenciária Federal de Catanduvas. Suposta falta disciplinar de natureza grave imputada 
a interno. Detento que gritou com agentes penitenciários e arremessou canecas de sua 
cela contra o chão (Decreto nº 6.049/2007, art. 45- V e VII). Revisão de arquivamento (LC 
nº 75/93, art. 62-IV). Conduta que não se amolda a qualquer tipo previsto no Código Penal. 
Ausência de elementos justificadores do prosseguimento das investigações no âmbito do 
Ministério Público Federal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

043. Processo :1.15.000.000609/2012-42 Voto: 3718/2012 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Recebimento 

indevido de benefício previdenciário nos meses de julho a setembro de 1998. Revisão de 
arquivamento  (LC  n.  75/93,  art.  62-IV).  Fato  ocorrido  há  mais  de  12  (doze)  anos. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Extinção da punibilidade (CP, art. 
107-IV). Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

044. Processo :1.05.000.000244/2012-01 Voto: 3719/2012 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Crimes de responsabilidade praticados por prefeito municipal (Decreto-lei 

nº 201/67, art. 1º-III e IV). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62 – IV). Irregularidades na 
aplicação de  verbas federais  transferidas a  município  por  meio de convênio.  Execução de 
apenas 15% do objeto pactuado e desvio dos recursos  para aquisição de veículo. Constata-se 
que os fatos ocorreram em 2000. Inexistência de indícios do cometimento dos crimes previstos 
no art. 1º-I e II do Decreto-lei nº 201/67. Pena máxima de detenção de 3 (três) anos (Decreto-lei 
nº  201/67  –  §1º).  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (CP,  art.  109–IV).  Extinção  da 
punibilidade (CP, art. 107-IV). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

045. Processo :1.22.006.000156/2011-89 Voto: 3727/2012 Origem: PRM/PATOS E MINAS/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação instauradas a partir  de representação encaminhada por e-mail ao 

Ministério Público Federal. Possível crime previsto no art. 241-A do Estatuto da Criança e  
do  Adolescente  –  ECA.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62-IV).  Diligências.  
Página eletrônica que contém fotos de pornografia  infantil.  Constatação de que o sítio 
eletrônico  possui  o  domínio  registrado  nos  Estados  Unidos  da  América.  Ausência  de 
informações sobre o envolvimento de pessoas situadas no Brasil. Os sites divulgadores de 
pornografia  infantil  foram  cadastrados  no  sistema  de  denúncia  eletrônica  da  Polícia 
Federal para repasse direto às autoridades do estado estrangeiro. Inexistência de outras 
providências a serem tomadas. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

046. Processo :1.02.002.000024/2010-07 Voto: 3728/2012 Origem: PRR 2ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Possível  crime  de  responsabilidade  de  prefeito 

municipal consistente no atraso na prestação de contas (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º-VII).  
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62-IV). Diligências. Inexistência de elementos 
mínimos que indiquem a existência  de atraso doloso.  Ausência de justa causa para o 
prosseguimento  da  persecução  penal.  Precedentes  desta  2ª  Câmara  (MPF  nº 
1.01.004.000538/2011-52-DF. Rel. Raquel Elias Ferreira Dodge, 550ª Sessão de Revisão, 
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05/12/2011). Homologação de arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 

Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

047. Processo :1.20.001.000173/2010-50 Voto: 3729/2012 Origem: PRM-CÁCERES/MT
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC 

nº  75/93,  art.  62-IV).  Tributos  não  recolhidos  calculados  em valor  inferior  ao  patamar 
previsto na Lei nº 10.522/2002, artigo 20, caput, (R$ 10.000,00). Ausência de reiteração de 
conduta.  Aplicação  do  princípio  da  insignificância.  Precedentes  do  STJ  e  STF. 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

048. Processo :1.24.001.000124/2008-53 Voto: 3730/2012 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento administrativo. Prefeito municipal. Supostas irregularidades na gestão dos 

recursos dos Programas de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), de Proteção Social à 
Criança, ao Adolescente e à Juventude, de Gestão da Política de Desenvolvimento social  
e Combate à Fome e de Proteção Social do Idoso. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  
art. 62-IV). Diligências. Meras irregularidades formais. Inexistência de elementos mínimos 
que indiquem a ocorrência de crimes. Ausência de justa causa para o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

049. Processo :1.14.003.000063/2012-37 Voto: 3731/2012 Origem: PRM/BARREIRAS-BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes contra a Organização do Trabalho (CP, art. 203) e 

de redução à condição análoga à de escravo (CP, art. 149). Revisão de arquivamento (LC 
n°  75/93,  art.  62-IV).  Diligência.  Inexistência  de  indícios  de  materialidade  delitiva  de 
qualquer dos crimes contra a Organização do Trabalho ou de trabalho escravo. Ausência 
de justa causa. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

CONTROLE EXTERNO DA  ATIVIDADE POLICIAL
050. Processo :1.00.000.004439/2012-06 Voto: 3720/2012 Origem: PR/PR

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Administrativo. Trata-se de Relatório do Grupo de Controle Externo da Atividade 

Policial  da  Procuradoria  da  República  no  Paraná  decorrente  da  inspeção  realizada  na 
Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá/PR, no dia 27 de fevereiro de 2012, para ciência. 
Relatório de inspeção em ordem. Esgotamento do objeto do Procedimento.  Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

Relatora:  Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque

PROCESSOS  NÃO PADRÃO
051. Processo :1.29.003.000002/2012-47 Voto: 7581/ 2012 Origem: PR/RS

Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 DO CP). AGENTE PRESO 

EM  FLAGRANTE  NA  POSSE  DE  56  PACOTES  DE  CIGARRO  CONTRABANDEADOS. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS 
DA LEI n.º 9.532/97. PERSECUÇÃO PENAL.
1.  A  natureza  do  produto  (cigarros)  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da 
insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle  
em sua comercialização no território nacional. 
2. A comercialização de 56 pacotes de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente 
a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as 
normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 
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3.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

052. Processo :  1.00.000.004156/2012-56 Voto:  7573/ 2012 Origem: JF/AC
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 DO CP). AGENTE PRESO 

EM  FLAGRANTE  NA  POSSE  DE  09  PACOTES  DE  CIGARRO  CONTRABANDEADOS. 
REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA  ÀS REGRAS 
DA LEI n.º 9.532/97. PERSECUÇÃO PENAL.
1.  A  natureza  do  produto  (cigarros)  impõe  maior  rigor  na  adoção  do  princípio  da 
insignificância, em razão do efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle 
em sua comercialização no território nacional. 
2. A comercialização de 09 pacotes de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente 
a  origem  ilícita  do  produto,  não  pode  ser  considerada  insignificante.  Desrespeitadas  as 
normas da Lei nº 9.532/97, que restringem, com rigor, o comércio em questão. 
3.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguimento  da 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

053. Processo :1.24.000.001306/2011-57 Voto: 7617/2012 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  CRIME DE RESPONSABILIDADE DE EX-

PREFEITO  (DL  201/67).  MALVERSAÇÃO  DE  RECURSOS  PÚBLICOS  FEDERAIS 
REPASSADOS A MUNICÍPIO MEDIANTE CONVÊNIO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 
62,  IV,  DA  LC  75/93).  PROMOÇÃO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NA 
PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. IRREGULARIDADES QUE CONFIGURAM APROPRIAÇÃO 
DESVIO DOS RECURSOS PÚBLICOS (ART. 1º, I, DO DL 201/67). PRAZO PRESCRICIONAL 
AINDA  NÃO  TRANSCORRIDO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  
1.  Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  suposta  malversação  de 
recursos  públicos  federais  repassados a município  por  meio de  convênio  firmado com a 
FUNASA.
2. Promoção de arquivamento sob o fundamento da ocorrência da prescrição, considerando 
os fatos como enquadráveis ao tipo penal do  art. 1º, III, do DL 201/67. 
3. Consta nos autos que, apesar de efetuado o repasse da totalidade dos recursos ao ente 
municipal,  apenas pequena parcela das obras para a qual os mesmos se destinavam foi  
executada.  Tal  fato  revela  a  provável  ocorrência  de  apropriação/desvio  dos  recursos 
repassados, o que configuraria o crime previsto no art. 1º, I, do DL 2001/67, cuja pretensão 
punitiva ainda não encontra-se prescrita. 
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

054. Processo :1.15.000.000092/2012-91 Voto: 7610/2012 Origem: JF/CE
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, DO 

CP).  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO INDEFERIRO PELO MAGISTRADO.  AUSÊNCIA DE 
SIGNIFICATIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. AUSÊNCIA 
DE DOLO POR PARTE DA AGENTE.  INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a ocorrência do crime de estelionato 
previdenciário, previso no art. 171, §3º, do Código Penal, tendo em vista o recebimento, por  
parte da investigada, no mês de fevereiro/2010, de benefício assistencial pertencente a seu 
cônjuge, falecido em janeiro/2010, no valor de R$510,00 (quinhentos e dez reais).
2. A Procuradora da República oficiante requereu o arquivamento do feito, sob o fundamento 
de que seria aplicável ao caso o princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor 
sacado  pela  investigada,  além   do  fato  de  que  o  benefício,  sacado  pela  indigitada  em 
fevereiro/2010, referia-se ao mês de janeiro/2010, no qual o beneficiário ainda encontrava-se 
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vivo,  o  que   demonstraria  a  ausência  de  dolo  por  parte  da  mesma,  tendo  ela  “apenas 
recebido um benefício que acreditava ser devido”. Discordância do magistrado. 
3. O valor sacado pela investigada correspondia, à época, a apenas um salário mínimo. Em 
virtude disso, o próprio INSS manifestou-se no sentido de que “não há razão plausível, diante 
da pequena importância do débito, para fazer movimentar a máquina administrativa, a fim de 
buscar o ressarcimento dos valores devidos, os quais sequer são suficientes para cobrir os 
custos necessários ao procedimento de sua cobrança”. 
4.   Sendo assim,  considerando  que  o  valor  sacado pela  investigada  é  tido  pela  própria 
Administração como irrelevante, a conduta apurada nos autos não merece tratamento pelo 
Direito Penal,  notadamente pelo caráter fragmentário e subsidiário deste  ramo da ciência 
jurídica.
5. Além disso, o fato de que o benefício recebido referia-se à competência em que o seu 
beneficiário ainda estava vivo – e, portanto, com direito de receber aquela prestação –, além 
de que o valor sacado foi utilizado nas despesas funerárias do titular, revela que não houve 
dolo por parte  da investigada em obter vantagem ilícita mantendo em erro o INSS.
6. Insistência no arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

055. Processo :1.00.000.004351/2012-86 Voto: 7618/2012 Origem: PRR5
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE  DE 

PREFEITO (ART. 1º DO DL 201/67).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, 
IV) INFORMAÇÃO  DE  SITUAÇÃO  DE  INADIMPLÊNCIA EM  CONVÊNIO  FIRMADO  POR 
MUNICÍPIO  COM  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE 
DILIGÊNCIAS  PARA SE  AVERIGUAR  A  OCORRÊNCIA  DE  EVENTUAL  ILÍCITO  PENAL 
RELATIVO  AO  CITADO  CONVÊNIO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO  E 
DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR  NA PERSECUÇÃO 
PENAL.  
1.  Procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  representação  na  qual  se  noticia 
diversos  ilícitos  atribuídos  a  prefeito  municipal,  dentre  os  quais   foram citadas  supostas 
irregularidade em convênios firmados entre município e órgãos federais.
2. Promoção de arquivamento sob o fundamento da ausência de indícios mínimos aptos a 
ensejar a continuidade das investigações.
3. O fato de o representante narrar a existência de irregularidades em convênios firmados 
pelo município, aliado à informação do site do Portal da Transparência de que certo convênio 
pactuado pelo ente municipal estaria em situação de inadimplência, aconselham a realização 
de  novas  diligências  no  sentido  de  se  verificar  a  existência  de  eventual  ilícito  penal 
envolvendo o referido convênio. 
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

056. Processo :1.00.000.000485/2012-28 Voto: 7609/ 2012 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CRIME  DE  FALSIDADE  IDEOLÓGICA (ART.  299  DO  CP)  EM 

CONTRATO  SOCIAL  REGISTRADO  EM  JUNTA  COMERCIAL.  DECISÃO  COLEGIADA 
PROFERIDA PELA 2ª  CCR/MPF.  PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO PELO 
MEMBRO  DESIGNADO.  ENTENDIMENTO  DESTA  2ª  CCR  DE  QUE  OS  CRIMES 
PRATICADOS  PERANTE  JUNTA  COMERCIAL  SÃO  DE  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
FEDERAL. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
1.  Trata-se  de  pedido  de  reconsideração  formulado  pela  Procuradora  da  República 
designada para dar continuidade à persecução penal  por decisão desta 2ª CCR, que não 
homologou  declínio  de atribuições  promovido  anteriormente  pelo  então  membro  do  MPF 
oficiante  e deliberou pelo prosseguimento do feito no âmbito federal,  por entender que o 
crime  de  falsidade  ideológica  em  contrato  social  registrado  em  Junta  Comercial  é  de 
competência da Justiça Federal. 
2. A Procuradora da República designada, repisando os argumentos utilizados anteriormente 
e rejeitados pela 2ª CCR, manifestou-se pelo declínio de atribuições ao Ministério Público  
Estadual.
3. Esta 2ª CCR modificou seu entendimento e vem se posicionando no sentido de que, em se 
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tratando de crimes de falsidade praticados perante Junta Comercial,  a competência é da 
Justiça Federal. 
4.  Vale  registrar  que  o  Procurador  da  República  designado  para  prosseguir  com  a 
persecução penal em razão de deliberação tomada por esta 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão não está agindo em nome próprio, mas, sim, por determinação do Colegiado, como 
“longa manus” do Procurador Geral da República.
5. Não acolhimento do pedido de reconsideração e devolução dos autos à Procuradora da 
República designada para dar continuidade à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

057. Processo :1.34.001.002605/2006-95 Voto: 7587/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 

171 §3º DO CP) NA FORMA TENTADA. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. 
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NA  PRESCRIÇÃO  VIRTUAL. 
DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Peças  de  informação  instaurada  para  apurar  suposta  tentativa  de  Estelionato 
Previdenciário (art. 171 §3º do CP), condizente em falsificar teste de exame de HIV para o fim 
de sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
2. O membro ministerial  requereu o arquivamento por falta de interesse de agir  devido à 
prescrição da pretensão punitiva em perspectiva, pedido indeferido pelo magistrado.
3. O arquivamento mostra-se inapropriado diante da impossibilidade jurídica de aplicação de 
prescrição  antecipada,  justificando-se  o  prosseguimento  do  feito.  Súmula  438  do  STJ  e 
Enunciado n.º 28 desta 2ª CCR.
4. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

058. Processo :1.00.000.004148/2012-18 Voto: 7601/2012 Origem: JF/MG
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. DELITO DE USURPAÇÃO (ART. 2º DA LEI 8176/91). PEDIDO DE 

ARQUIVAMENTO INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA 
LC  75/93.  O  INVESTIGADO  EXERCIA  LAVRA  DE  OURO,  SENDO  QUE  POSSUÍA 
AUTORIZAÇÃO APENAS PARA A PESQUISA DO MINÉRIO. EXPLORAÇÃO DE MATÉRIA-
PRIMA PERTENCENTE  À  UNIÃO  EM DESACORDO  COM  O  TÍTULO  AUTORIZATIVO. 
TIPICIDADE  DA  CONDUTA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apuração da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 
55 da Lei nº 9605/98 e no art. 2º da Lei nº 8176/91, devido à notícia de lavra de ouro sem  
autorização ou licença da autoridade competente. 
2. Pedido de arquivamento relativamente ao crime de usurpação, sob o fundamento de que o 
investigado  teria  autorização  do  DNPM  para  realizar  pesquisa  mineral  na  região. 
Indeferimento por parte do magistrado, que entendeu que a autorização concedida ao agente  
não permitiria a lavra que o mesmo estava executando no local.  
3. O investigado possuía somente autorização para pesquisa de ouro, e não para executar a 
lavra do minério. A exploração de matéria-prima pertencente à União em desacordo com o 
título autorizativo configura o crime de usurpação (art. 2º da Lei nº 8176/91)
4. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução 
penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

059. Processo :1.00.000.004680/2012-27 Voto: 7623/2012 Origem: JF/PR
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE DESCAMINHO E CORRUPÇÃO ATIVA (ARTS. 334 E 

333  DO  CP).  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  EM  RELAÇÃO  AO  DESCAMINHO  E 
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUANTO À CORRUPÇÃO ATIVA. DISCORDÂNCIA DO 
MAGISTRADO.  ART.  28  DO CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC 75/93.  INFORMAÇÃO DE 
REITERAÇÃO  DA  CONDUTA  DELITIVA  POR  PARTE  DO  INVESTIGADO,  QUE  JÁ 
RESPONDEU A OUTRAS AÇÕES PENAIS RELATIVAS AO CRIME DE DESCAMINHO. 
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IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE 
CORRUPÇÃO ATIVA CONEXO COM O DE DESCAMINHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL.  DESIGINAÇÃO  DE OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA PROSSEGUIR NA 
PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes de descaminho e corrupção 
ativa (arts. 334 e 333 do CP).
2. Pedido de arquivamento quanto ao crime de descaminho, em razão da aplicação do 
princípio da insignificância. Requerimento de declínio de competência à Justiça Estadual 
quanto  ao  crime  de  corrupção  ativa,  eis  que  praticado  perante  policiais  militares. 
Discordância do magistrado.
3. Reiteração da prática do crime de descaminho por parte do investigado, que responde 
ou  respondeu a  ações penais  relativas  àquele  ilícito  penal.  Habitualidade  delitiva  que 
impede a aplicação do princípio da insignificância. Arquivamento inapropriado. 
4.  Sendo  o  crime  de  corrupção  ativa  conexo  com  o  de  descaminho,  assenta-se  a 
competência da Justiça Federal para o processo e julgamento de ambos os delitos.
5. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

060. Processo :1.00.000.003589/2012-94    Voto: 7624/2012 Origem: PRM/GUANAMBI-BA
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, §3º, C/C ART. 14, II, DO 

CP).  REQUERIMENTO  PREVIDENCIÁRIO  INSTRUÍDO  COM  DOCUMENTOS 
IDEOLOGICAMENTE  FALSOS.  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA AUSÊNCIA  DE  DOLO. 
DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93. 
INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS  QUE  PERMITAM  CONCLUIR  SEGURAMENTE  PELA 
INEXISTÊNCIA DE DOLO DA INVESTIGADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE 
E  AUTORIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA  PROSSEGUIR  NA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, do delito previsto no art. 171,  
§3º, do Código Penal, em sua forma tentada, em virtude de requerimento para obtenção de 
salário-maternidade instruído com documentos ideologicamente falsos. 
2. Pedido de arquivamento com base na ausência de dolo da investigada. Discordância do 
magistrado.
3. Constatação, pelo INSS, de que o requerimento de benefício previdenciário por parte da 
investigada  estava  instruído  com documentos  ideologicamente  falsos  (notas  fiscais).  A 
própria indigitada disse ter ciência de que as notas fiscais apresentavam datas inverídicas, 
o que não permite afastar, ao menos no presente momento, o dolo de sua parte.
4. O arquivamento mostra-se prematuro, porquanto, inexistente demonstração inequívoca, 
segura e convincente da ausência de justa causa, impõe-se a propositura de ação penal,  
reservando-se  à  instrução  processual  o  debate  mais  aprofundado  das  questões 
pertinentes, sob o crivo do contraditório. Primazia do princípio in dubio pro societate. 
5.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

061. Processo :1.30.001.006289/2011-37 Voto: 7625/2012 Origem:PR/RJ
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE SELO PÚBLICO 

(CP,  ART.  296,  II)  E  DOCUMENTO  DE  ALTERAÇÃO  CONTRATUAL (CP,  ART.  298)  EM 
DESFAVOR DE JUNTA COMERCIAL.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª 
CCR). MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ÓRGÃO TECNICAMENTE VINCULADO AO DNRC. 
SERVIÇO  FEDERAL.  PATRIMÔNIO  DE  ORDEM  MORAL.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MPF. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência dos crimes de 
falsificação de selo público (art. 296, II do CP) e documento de alteração contratual (art. 
298 do CP) praticado em desfavor de Junta Comercial, mediante a inserção de declaração 
falsa em Alteração de Contrato Social de empresa.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual por entender que a conduta delituosa não afetou bens, interesses ou 
serviços da União ou de suas autarquias, fundações e empresas públicas.
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3. Esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão vinha se manifestando pela competência da 
Justiça Estadual para apurar crimes praticados em detrimento das Juntas Comerciais. 
4. Contudo,  a  partir  de  uma  reflexão  mais  detida  sobre  a  questão,  tenho  que  a 
interpretação adequada ao caso deve ser no sentido de reconhecer a competência da 
Justiça Federal para processar e julgar os crimes desta natureza praticados em desfavor 
das Juntas Comerciais e, consequentemente, a atribuição do Ministério Público Federal 
para prosseguir na persecução penal.
5. As Juntas Comerciais, embora sejam órgãos subordinados administrativamente às unidades 
federais, são tecnicamente vinculadas ao Departamento Nacional de Registro de Comércio – 
DNRC, que é um órgão federal, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, de acordo com o 
art.  6º  da  Lei  n.  8.934/94,  cuja  função  precípua  corresponde  à  supervisão,  orientação, 
coordenação e normatização no plano técnico do registro de empresas (CAMPINHO;2006:342). 
Precedentes  jurisprudenciais  (RCCR  200743000008456,  TRF1  -  QUARTA  TURMA,  DJ 
DATA:18/01/2008; HC 200905000897297, TRF5 - Quarta Turma, DJE – Data::12/11/2009).
6. Sob este aspecto, cabe enfatizar, ainda, que a competência criminal da Justiça Federal 
não se dá apenas quando há ofensa a bens de valor econômico de alguma das entidades 
previstas no inciso IV do art. 109 da Constituição. Este dispositivo também faz alusão à 
ofensa a bens de valor jurídico, tais como os serviços e interesses destas entidades, o que 
seria o caso dos autos, já que o cometimento de infrações em detrimento dos serviços de 
registro de empresas exercidos em todo o território nacional pelas Juntas Comerciais afeta 
interesse  do  Departamento  Nacional  do  Registro  do  Comércio  –  DNRC  e,  por 
consequência, do próprio Ministério da Industria e Comércio, que são órgãos federais.
7.Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do 
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

062. Processo : 1.16.000.002170/2010-93 Voto:  7619/2012 Origem:  JF/DF
Relatora : Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL.  CRIME DE MAUS-TRATOS DE ANIMAIS  (ART.  32 DA LEI  Nº  9605/98).  

AGENTE DO IBAMA QUE TERIA RESTITUÍDO AO MEIO AMBIENTE ANIMAIS SEM CONDIÇÕES 
DE SOBREVIVEREM NA NATUREZA,  O QUE TERIA OCASIONADO A MORTE DOS MESMOS. 
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO  COM  BASE  NA  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  DISCORDÂNCIA  DO 
MAGISTRADO.   ART.  28  DO  CPP C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  
AFIRMAR,  COM  SEGURANÇA,  QUE  O  INVESTIGADO  AGIU  DESPROVIDO  DE  DOLO. 
ARQUIVAMENTO  PREMATURO.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MPF  PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.  
1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  a  Procedimento  investigatório  criminal 
instaurado para apurar a suposta prática do crime de maus-tratos de animais, previsto no art. 32 da 
Lei  nº  9605/98,  atribuído  a  funcionário  do  IBAMA que  teria  restituído  à  natureza  animais  sem 
condições de sobreviverem no ambiente natural,  o  que ocasionou a morte  e  lesões físicas nos 
animais libertados.
2.  Pedido  de  arquivamento  sob  o  fundamento  da  inexistência  de  conduta  dolosa  por  parte  do  
investigado. Discordância do magistrado. 
3. Ao menos até o presente estágio do inquérito, não há elementos de informação suficientes para 
que se possa concluir que a mencionada soltura prematura dos animais no meio ambiente, da qual 
teria  decorrido  a  suposta  morte  dos  mesmos,  tenha se  dado  mediante  uma conduta  meramente  
culposa do agente do IBAMA. 
4. No presente caso, o analista ambiental do IBAMA, em razão do próprio cargo que ocupa e das  
atribuições que exerce diariamente, certamente sabe quando um animal está apto a ser restituído ao  
meio ambiente, bem como as consequências que podem advir da soltura de animais sem condições 
de sobreviver em seu habitat natural. Sendo assim, não há como se excluir, ao menos a priori, o dolo 
do agente do IBAMA no resultado danoso resultante da suposta liberação prematura dos espécimes.
4. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
063. Processo :1.00.000.004157/2012-09 Voto: 7574/2012 Origem: PRM/SINOP-MT

Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : Inquérito  policial.  Possível  prática  de  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98,  art.  46)  e  de  

falsificação de documento particular (CP, art. 298).  Supostas irregularidades na emissão de 
Guia Florestal para transporte de produtos florestais. Revisão de declínio (Enunciado nº 33). 
Sistema operacionalizado por órgão estadual. Ausência de elementos de informação capazes 
de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  
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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 a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

064. Processo :1.23.000.001427/2011-36 Voto: 7599/2012 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP) e  ambiental  

(art.  46  da  Lei  nº  9.605/98).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Prestar  
informações  falsas  no  sistema  oficial  de  controle  de  produtos  florestais  (SISFLORA),  
operacionalizado  por  órgão  estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de 
justificar  a  atribuição do Ministério  Público  Federal  para  a persecução penal.  Declínio ao 
Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

065. Processo :1.30.001.001184/2012-72 Voto: 7575/2012 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Representação noticiando 

que o representante estaria sendo vítima de ameaças. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 
da 2ª CCR). Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  de  declínio  ao  MP 
Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

066. Processo :1.34.014.000121/2012-19 Voto: 7585/2012 Origem: PRM/SJ DOS CAMPOS-SP
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de apropriação indébita (art. 168 do CP). Advogado que 

teria  levantado valores depositados judicialmente em favor  de seu  cliente,  mas não teria  
repassado a quantia a este. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Apuração de 
possível  prática  do  crime de apropriação indébita  em prejuízo de particular. Ausência  de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação de declínio ao MP Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

067. Processo :1.19.001.000066/2012-12 Voto: 7605/2012 Origem: PRM/IMPERATRIZ-MA
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento administrativo. Representação noticiando suposta fraude em concurso público 

realizado  por  Município.  Revisão de declínio  (Enunciado nº  32  da 2ª  CCR).  Ausência  de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Declínio ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

068. Processo :1.29.003.000048/2012-66 Voto:  7604/2012 Origem: PRM/NOVO HAMBURGO-RS
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Agente que 

teria obtido documento ideologicamente falso emitido por Secretaria de Segurança Pública 
Estadual mediante declaração falsa feita àquele órgão. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 
da  2ª  CCR).  Crime  de  competência  da  Justiça  Estadual.  Ausência  de  elementos  de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução 
penal. Declínio ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

069. Processo :1.16.000.000763/2012-87 Voto: 7615/2012 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Agente que 

teria declarado, em escritura pública de compra e venda de bem imóvel, valor de transação  
menor  que  o efetivamente  praticado,  com a finalidade de  reduzir  o  valor  do imposto de 
transmissão do bem imóvel. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Competência 
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tributária municipal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  ao  Ministério  Público 
Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

070. Processo :1.17.000.000333/2012-28 Voto: 7590/2012 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Suposto  crime  de  desacato  (art.  331)  praticado  contra 

guardas municipais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime praticado 
por  particulares.  Atribuição da Justiça Estadual.  Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  
Homologação de declínio ao MP Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

071. Processo :1.22.001.000344/2010-76 Voto: 7577/2012 Origem: PRM/JUIZ DE FORA-MG
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : Inquérito  Policial.  Supostos  crimes  de  fraude  à  licitação  (art.  90  da  Lei  nº  8666/93). 

Irregularidades  em  processo  licitatório  firmado  com  Administração  Pública  Estadual. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 33 da 2ª CCR). Inexistência de verba federal. Ausência 
de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público 
Federal para a persecução penal. Homologação de declínio ao MP Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

072. Processo :1.00.000.004111/2012-81 Voto:  7576/2012 Origem:  PRM/ILHEUS-BA
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de maus-tratos contra animal doméstico (art. 32 da 

Lei  nº  9605/98).  Representação  noticiando  possíveis  maus-tratos  praticados  contra 
cachorro. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência 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 a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

073. Processo :1.33.010.000033/2012-86 Voto: 7582/2012 Origem: PR/SC
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de abuso  de poder  cometido por  policiais  militares. 

Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  CCR).  Crime  de  competência  da  Justiça  
Estadual.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  de  declínio  ao  MP 
Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

074. Processo :1.18.000.000459/2012-65 Voto:  7578/2012 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento administrativo. Suposto crime de homicídio (art. 121)  cometido por policiais 

militares. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Crime de competência da 
Justiça Estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição 
do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação de declínio ao MP 
Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

075. Processo :1.29.003.000062/2012-60 Voto: 7606/2012 Origem: PRM/NOVO HAMBURGO-RS
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art.  1º do DL 

201/67). Representação noticiando a compra de remédios superfaturados por município. 
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). As cogitadas operações irregulares 
foram realizadas com recursos municipais. Ausência de elementos de informação capazes 
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de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio 
ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

076. Processo :1.35.000.000269/2012-67 Voto: 7583/2012 Origem: PR/SE
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Suposta tentativa de homicídio (art. 121)   Funcionário de bar teria 

atirado contra particular por motivos ainda desconhecidos. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32 da 2ª CCR). Crime de competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos de 
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a 
persecução penal. Homologação de declínio ao MP Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
077. Processo :1.11.001.000194/2011-65 Voto: 7579/2012 Origem: PRM/ARAPIRACA-AL

Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação.  Suposta exploração clandestina de telecomunicação de estação de 

radiodifusão (art. 183 da Lei nº 9.742/97). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Existência de ação penal em curso  para apuração dos mesmos fatos de que versam os 
autos. 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 a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

078. Processo :1.35.000.000441/2007-15 Voto: 7597 /2012 Origem:PR/SE
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Possível crime de sonegação fiscal (Art. 1º da Lei nº 8137/90). Revisão 

de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  inquérito  policial  instaurado  para  
apuração dos mesmos fatos de que versam os autos. 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 a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

079. Processo :1.20.001.000156/2010-12 Voto: 7616/2012 Origem:PRM/CACERES-MT
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças  de  informação. Suposto  crime  de  descaminho  (art.  334  do  CP)  .  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial instaurado para apurar os 
mesmos  fatos  de  que versam  os  autos.  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 a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

080. Processo :1.04.004.000031/2011-97 Voto: 7580/2012 Origem:PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Convênio firmado entre a Caixa Econômica 

Federal e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Objeto  
do convênio finalizado e prestação de contas aprovada. Não-constatação de irregularidades. 
Ausência de indícios de crimes definidos no Dec-lei 201/67 ou na Lei 8.666/93 (Licitações).  
Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

081. Processo :1.04.004.000288/2007-62 Voto: 7613/2012 Origem:PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Convênio firmado entre o Fundo Nacional 

de Saúde e município, tendo como objeto a construção de unidade de saúde. Revisão de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O convênio foi extinto por decurso de 
prazo, sem liberação de recursos ao município. Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.
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082. Processo :1.04.004.000467/2010-03 Voto: 7594/2012 Origem:PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Recursos públicos federais repassados em 

razão  de convênio  firmado entre  o  Fundo Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação e 
município.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Objeto  do 
convênio finalizado e prestação de contas aprovada. Não-constatação  de irregularidades. 
Ausência de indícios de crimes definidos no Dec-lei 201/67 ou na Lei 8.666/93 (Licitações).  
Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

083. Processo :1.04.004.000733/2009-56 Voto:  7612/2012 Origem:PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento  de  Acompanhamento  de  Convênio.  Convênio  firmado  entre  a  Fundação 

Nacional de Saúde e município, tendo como objeto a implantação de sistema de esgotamento 
sanitário.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  O  convênio 
pactuado  foi  cancelado,  não  havendo  repasse  de  recursos  federais  ao  município. 
Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

085. Processo :1.04.000.001065/2006-71 Voto: 7589/2012 Origem:PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento  de  Acompanhamento  de  Convênio.  Convênio  firmado  entre  a  Fundação 

Nacional  de  Saúde  e  município.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  
Diligências. Objeto do convênio finalizado e prestação de contas aprovada. Não-constatação 
de irregularidades.  Ausência de indícios de crimes definidos no Dec-lei 201/67 ou na Lei 
8.666/93 (Licitações). Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

086. Processo :1.04.000.002029/2006-25 Voto: 7596/2012 Origem:PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento  de  Acompanhamento  de  Convênio.  Convênio  firmado  entre  a  Fundação 

Nacional  de  Saúde  e  município,  tendo  como  objeto  a  implementação  de  sistema  de 
abastecimento de água. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. O 
convênio pactuado foi cancelado, não havendo repasse de recursos federais ao município. 
Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

087. Processo :1.04.000.002053/2006-64 Voto: 7595/2012 Origem:PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Recursos públicos federais repassados em 

razão  de  convênio  firmado  entre  o  Fundo  Nacional  de  Saúde  e  município.  Revisão  de 
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Objeto do convênio finalizado e prestação 
de contas  aprovada.  Não-constatação  de irregularidades.  Ausência  de indícios  de crimes 
definidos no Dec-lei 201/67 ou na Lei 8.666/93 (Licitações). Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

088. Processo :1.20.001.000037/2012-21 Voto: 7592/2012 Origem:PRM/CÁCERES-MT
089. Processo :1.20.001.000053/2012-14 Voto: 7593/2012 Origem:PRM/CÁCERES-MT
090. Processo :1.20.001.000317/2011-59 Voto: 7672/2012 Origem:PRM/CÁCERES-MT
091. Processo :1.15.000.000529/2012-97 Voto: 7602/2012 Origem:PR/CE

Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças  de  informação.  Crime  de  descaminho  (Art.  334  do  Código  Penal).  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao  
patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Inexistência de 
reiteração de conduta delitiva. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e 
STF. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
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Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

092. Processo :1.27.000.000149/2012-31 Voto: 7591/2012 Origem:PRR 1ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento  Administrativo  Criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (CP,  art.  330). 

Gestora municipal  teria descumprido ordem judicial  para reintegrar  agente comunitário de 
saúde. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A ordem judicial foi devidamente 
cumprida. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

093. Processo :1.23.000.000476/2012-32 Voto: 7603/2012 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Supostos crimes de responsabilidade de ex-prefeito (DL nº 201, art. 1º, 

III) e de dispensa indevida de licitação (art. 89 da Lei nº 8666/93). Revisão de arquivamento 
(art.  62,  IV,  da  LC 73/93).  Fatos  ocorridos  em 1998.  Prazo  prescricional:  08 (oito)  anos. 
Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  Extinção  de  punibilidade  (art.  107,  IV,  CP). 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

094. Processo :1.35.000.002401/2010-11 Voto: 7598/2012 Origem:PR/SE
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Inquérito civil público. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL nº 201, art. 1º, 

VII).  Ausência  de prestação de contas da  aplicação  de recursos repassados pelo  Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação. Revisão de arquivamento (art.  62,  IV,  da LC 
73/93). Fatos ocorridos em 1998. Prazo prescricional: 08 (oito) anos. Prescrição da pretensão 
punitiva estatal. Extinção de punibilidade (art. 107, IV, CP). Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

095. Processo :1.02.002.000038/2010-12 Voto: 7586/2012 Origem:PRR 2ª REGIÃO
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL nº 

201, art. 1º, VII), consistente na omissão de prestação de contas de recursos repassados 
através de convênio firmado com órgão federal. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 
73/93) Em que pese o atraso de 5 (cinco) meses, as contas referentes ao convênio foram 
aprovadas  pelo  órgão  concedente.  Manifesta  ausência  de  dolo  em  omitir  prestação  de 
contas. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

096. Processo :1.23.000.000836/2010-34 Voto: 7608/2012 Origem:PRM/MARABÁ-PA
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Suposto crime conta o Sistema Financeiro Nacional (art. 20 da Lei nº  

7492/86). Agente que vendeu os bens comprados com recursos provenientes de empréstimo 
firmado com instituição financeira.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Os 
valores  concedidos  ao   mutuário  foram  utilizados  na  compra  dos  bens  aos  quais  o 
empréstimo se destinava. Inexistência de aplicação dos recursos oriundos do financiamento 
em  finalidade  diversa  da  prevista  no  contrato.  Atipicidade  da  conduta.  Homologação  do 
Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

097. Processo :1.29.001.000077/2008-61 Voto: 7600/2012 Origem:PRM/BAGÉ-RS
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crime de sonegação fiscal (art. 1º da Lei nº 8137/90). 

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Pagamento integral do débito 
tributário. Extinção da punibilidade (art. 9º, § 2°, da Lei nº 10.684/2003). Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.
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098. Processo :1.25.002.000579/2012-16 Voto: 7607/2012 Origem:PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Detento que teria tentado transmitir  bilhete criptografado a outro 

preso.  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta configura apenas 
transgressão disciplinar,  tendo sido instaurado o devido PAD para apurá-la.  Atipicidade 
penal. Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

099. Processo :1.30.006.000129/2011-34 Voto: 7584/2012 Origem:PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto uso de documento falso (art. 299 c/c 304 do 

CP). Agente que supostamente teria usado documento falso em detrimento do Ministério 
da Fazenda. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências. Constatação 
de que a assinatura não era falsa.  Inexistência  de prática  delituosa.  Homologação do 
Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

100. Processo :1.25.003.005331/2011-42 Voto: 7622/2012 Origem: PRM/FOZ DO IGUAÇU-PR
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de abuso de autoridade (Lei 4898/65) 

por  parte  de  policiais  federais,  que  teriam agredido  terceira  pessoa  durante  operação 
policial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  Diligências. Ausência de certeza 
quanto à autoria e materialidade delitivas. Inexistência de testemunhas que presenciaram o 
fato. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

101. Processo :1.35.000.001235/2006-41 Voto: 7620/ 2012 Origem:PR/SE
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Crime  de  sonegação  fiscal  (art.  1º,  I,  da  Lei  nº 

8137/90).  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). Diligências.  Pagamento 
integral do débito tributário. Extinção da punibilidade (art. 9º, § 2°, da Lei nº 10.684/2003). 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

102. Processo :1.25.002.000575/2012-20 Voto: 7621/ 2012 Origem:PRM/CASCAVEL-PR
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças de informação. Detento que teria tentado transmitir “teresa” a outro preso. Revisão 

de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Conduta  configura  apenas  transgressão 
disciplinar,  tendo  sido  instaurado  o  devido  PAD  para  apurá-la.  Atipicidade  penal. 
Homologação do Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

103. Processo :1.33.000.002238/2005-96 Voto: 7626/2012 Origem:PR/SC
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Peças  de  informação.  Procedimento  instaurado  para  acompanhar  o  cumprimento  de 

recomendações do MPF a gestores municipais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Não houve noticia de novas irregularidades. Perda do objeto. Homologação do 
Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

104. Processo :1.22.000.002593/2011-97 Voto:  7627/2012 Origem:PR/MG
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento administrativo. Supostas condutas de aliciamento de menor para a prática 

de  delitos  (art.  244-B  do  ECA)  e  contratação  de  professores  substitutos  acima  do 
permitido.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Trata-se de mera briga 
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política de cunho ideológico, tendo em vista a proximidade de eleições para “direção” na 
instituição educacional.   Os menores somente manifestaram opinião política por meio da 
“internet”. Possível  contratação irregular de professores já é objeto específico de outro 
procedimento. 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 a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

105. Processo : 1.20.000.000161/2006-59 Voto: 7614/2012 Origem:PRM/SINOP-MT
Relatora : Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa : Peças  de  informação.  Suposto  crime  de  responsabilidade de  ex-prefeito  (DL nº  201,  art.  1º,  III).  

Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 73/93). Fatos ocorridos em 1997. Prazo prescricional: 08 
(oito)  anos.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  Extinção de  punibilidade  (art.  107,  IV,  CP). 
Homologação de arquivamento.

Decisão : Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

CONTROLE EXTERNO DA  ATIVIDADE POLICIAL
106. Processo :1.00.000.004162/2012-11 Voto: 7611/2012 Origem:PRM/JI-PARANÁ/RO

Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Procedimento Administrativo. Trata-se de Relatório da inspeção realizada na Base Central da 

Operação Roosevelt da Polícia Federal em Pimenta Bueno/RO, nos dias 03 de agosto de 
2011,  para  ciência.  Relatório  de  inspeção  em  ordem. Esgotamento  do  objeto  do 
Procedimento.  Arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

107. Processo :1.34.004.101186/2010-20 Voto: 7588/ 2012 Origem: PRM/CAMPINAS-SP
Relatora :Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Procedimento instaurado para esclarecer se existia, 

no âmbito da Policia Federal, procedimento investigatório, ainda que informal, a respeito do 
falecimento  de  Papiloscopista  da  própria  instituição,  tendo  em vista  alguns  elementos 
indicarem que a causa do óbito estaria vinculada a sua atuação funcional há época dos 
fatos.  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, VII).  Diligências. Participação do 
setor  de inteligência  da Policia  Federal  nas investigações desenvolvidas no âmbito da 
Policia Civil. Cumprimento do objeto. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

Relatora: Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos

PROCESSOS  NÃO PADRÃO
108. Processo :1.25.005.000145/2012-88 Voto: 5139/2012 Origem: PRM/Londrina-PR

Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  NOTÍCIA DE  USO  INDEVIDO  DE  BRASÃO  DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL (ART. 296, CP). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC 75/93, ART. 62, 
IV). INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER DILIGÊNCIA. 
ARQUIVAMENTO INADEQUADO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. A Procuradora da República oficiante, sem realizar qualquer diligência, arquivou o feito 
sob o fundamento de que o ofício da Justiça do Trabalho, que noticiou o possível crime, 
estava  desacompanhado  de  documentos  físicos  e  maiores  esclarecimentos,  não  se 
podendo extrair informações suficientes acerca da infração penal.
2. No entanto, com as informações constantes no referido ofício é possível se obter todos 
os documentos necessários. 
3. Desse modo, o arquivamento não é a medida adequada para o caso, impondo-se o 
prosseguimento do feito.
4.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

109. Processo :1.34.001.006129/2011-49 Voto: 5140/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA DE MAGISTRADO. ART. 
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28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  NÃO  IMPUTAÇÃO  DE  QUALQUER  FATO 
DETERMINADO E INDIVIDUALIZADO, O QUE IMPEDE A CARACTERIZAÇÃO DE CALÚNIA E 
TAMBÉM DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ADVOGADO TEM IMUNIDADE PROFISSIONAL 
QUANTO À DIFAMAÇÃO E À INJÚRIA. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1.  Advogado,  representando cliente  em ação previdenciária,  apresentou  representação 
disciplinar no Conselho Nacional de Justiça contra Vara Previdenciária da Justiça Federal 
de São Paulo, em razão da morosidade no andamento do processo.
2. Arquivamento fundamentado na ausência de dolo do advogado em denegrir e ofender a 
honra do magistrado.
3. Discordância do Juiz Federal.
4. Não configuração dos crimes de calúnia e de denunciação caluniosa ante a ausência de 
imputação  de  fato  determinado  e  individualizado.  Impossibilidade  de  punição  por 
difamação ou injúria em face da imunidade profissional do advogado.
5. Insistência no pedido de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

110. Processo :1.00.000.003887/2012-84 Voto: 5141/2012 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. EMISSÃO E USO DE 

ATPF's FALSIFICADAS PARA LASTREAR TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL (ARTS. 
297  e  304,  AMBOS  DO  CP  e  ART.  46,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA  LEI  9605/98). 
INDETERMINADO O LOCAL DE CONSUMAÇÃO DA FALSIFICAÇÃO E CONHECIDO O 
LOCAL DE CONSUMAÇÃO DO USO DAS ATPF's FALSAS.  
1. In casu, considerando que o local de consumação do delito de falsificação das ATPF's 
encontra-se ainda indeterminado, ao passo que o local de consumação do delito de uso de 
documento falso (art. 304 do CP) e do delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 
9.605/98, foi o Município de Açailândia/MA, a atribuição para oficiar no presente feito é do 
Procurador da República com atribuições no Município de Imperatriz/MA. 
2.  Voto  pelo  conhecimento  do  conflito  negativo  de  atribuições,  e,  no  mérito,  por  sua 
procedência,  deliberando-se  que  a  atribuição  para  prosseguir  na  persecução  penal 
pertence ao Procurador da República suscitado, na PRM de Imperatriz/MA.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

111. Processo :1.00.000.004457/2012-80 Voto: 5142/2012 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Relatora 
para 
Acórdão

Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque Voto: 7629/2012

Ementa :VOTO VENCEDOR. INQUÉRITO POLICIAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES 
(ART. 62, VII, LC N. 75/93). REGRAS INTERNAS DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. 
ATRIBUIÇÃO  DA  2ª  CÂMARA  PARA  CONHECER  DO  CONFLITO.  FIXAÇÃO  DA 
ATRIBUIÇÃO DO 8º OFÍCIO DA PR/AL.
1. Trata-se de conflito negativo de atribuições suscitado pelo 1º Ofício da Procuradoria da 
República no Estado de Alagoas –  suscitante –  em desfavor  do  8º  Ofício  da  mesma 
Procuradoria da República –  suscitado.
2. Compete à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão decidir os conflitos de atribuições 
entre os órgãos do Ministério Público Federal, nos termos do art. 62, inciso VII, da Lei  
Complementar nº. 75/93.
3. Conhecimento do presente conflito negativo de atribuições, para fixar a atribuição do 
Ofício da Área Criminal e de Controle Externo na Atividade Policial da PR-RJ.

Decisão :Acolhido por maioria o voto da Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque, vencida 
a Relatora apenas na preliminar pelo não conhecimento. Participou da votação a Dra. 
Raquel Elias Ferreira Dodge. 

112. Processo :1.14.000.000211/2012-43 Voto: 5143/2012 Origem: PRR/1ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, DA LC N. 75/93). 

PRERROGATIVA DE FORO POR FUNÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. POSSÍVEL CRIME DE 
RESPONSABILIDADE.  AFASTAMENTO  DO  EXERCÍCIO  DO  MANDATO  DURANTE  O 
PERÍODO EM QUE OCORRERAM AS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS 
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OBJETIVOS  PARA  RESPONSABILIZAÇÃO  DO  PREFEITO  AFASTADO.  DECLÍNIO  DE 
ATRIBUIÇÃO  PREMATURO.  FIXAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  DA  PROCURADORIA  DA 
REPÚBLICA SUSCITADA.
1. Trata-se  de conflito  de  atribuições  suscitado  pela  Procuradoria  da  República  da  1ª 
Região em desfavor da Procuradoria da República no Estado da Bahia.
2.  O  Procurador  da  República  suscitado,  diante  da  notícia  de  possíveis  crimes  de 
responsabilidade praticados pelos  gestores do Município  de  Saubara-BA,  declinou de 
suas atribuições à Procuradoria da República da 1ª Região, aduzindo a prerrogativa de 
foro em favor do atual prefeito.
3. O Procurador da República suscitante discordou do declínio por entender que, conforme 
parecer  prévio  do  Tribunal  de  Contas  dos  Municípios  do  Estado  da  Bahia,  o  prefeito 
investigado esteve  afastado  durante  quase todo  o  ano  em que foram constatadas  as 
irregularidades noticiadas,  permanecendo no exercício  do mandato  apenas durante os 
vinte primeiros dias. Assim, afirmou ser pouco provável que ele seja responsável por fatos 
ocorridos durante um ano inteiro.
4. Verifica-se que, no exercício financeiro de 2010, o prefeito investigado foi substituído 
pelo presidente da Câmara de Vereadores durante quase todo o período (21.01.2010 a 
31.12.2010).
5. Desse modo, assiste razão ao Procurador Regional da República suscitante, uma vez 
que, diante do extenso rol de irregularidades verificadas em 2010, não se pode afirmar que 
o prefeito afastado as tenha praticado em apenas vinte dias.
6. Isso significa que, diante da inexistência de quaisquer elementos objetivos que indiquem 
a responsabilidade do atual gestor, o declínio de atribuições ainda se mostra prematuro.
7.  Somente após a realização de diligências mínimas que evidenciem objetivamente a 
prática de crime de responsabilidade por parte do atual prefeito – e não pelo seu substituto  
temporário – é que o declínio de atribuições se justificaria.
8. Conhecimento do conflito e fixação da atribuição da Procuradoria da República suscitante.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

113. Processo :1.04.004.000311/2010-14 Voto: 5144/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO. ART. 62, IV, 

DA LC N. 75/93. PRESTAÇÃO DE CONTAS AINDA NÃO APRECIADA. ARQUIVAMENTO 
PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para acompanhar convênio celebrado 
entre  prefeitura  municipal  e  o  Ministério  da Educação objetivando a concessão de apoio 
financeiro destinado a financiar ações de inclusão de alunos com necessidades especiais.
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento diante da informação de que as 
contas foram devidamente prestadas, com a documentação entregue em conformidade 
com a legislação pertinente, restando pendente apenas a apreciação financeira.
3. Verifica-se que, apesar da regularidade formal na entrega dos documentos exigidos, 
ainda não se procedeu ao exame da aplicação dos recursos transferidos ao município.
4.  Então,  considerando  que  este  procedimento  foi  instaurado  unicamente  para  o 
acompanhamento do convênio em questão, não se mostra adequado o seu arquivamento 
antes do principal objetivo pelo qual foi instaurado, que é justamente verificar se houve a 
regular aplicação das verbas públicas federais objeto do acordo.
5. Desse modo, diante da pendência da principal etapa de análise da prestação de contas, 
o arquivamento ainda é prematuro.
6. Designação de outro membro para acompanhar a apreciação da prestação de contas.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

114. Processo :1.22.009.000056/2012-11 Voto: 5145/2012 Origem:  PRM/Governador Valadares-MG
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N. 75/93, ART. 62, IV). 

POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  NA  EXECUÇÃO  DE  CONVÊNIO.  AUSÊNCIA  DE 
QUAISQUER DILIGÊNCIAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR 
NAS INVESTIGAÇÕES.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado, a partir de ofício circular enviado 
pelo GT-Corrupção da 2ª Câmara, para que fossem apuradas possíveis irregularidades em 
convênios em situação de não prestação de contas, “inadimplência efetiva”, “inadimplência 
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suspensa” e “valores a comprovar”.
2.  O Procurador da República oficiante  promoveu o arquivamento por  entender que o 
simples fato de ter sido instaurada tomada de contas especial em relação ao convênio não 
seria um indício forte da existência de crime.
3. Da análise dos autos, verifica-se que não há elementos suficientes para embasar a 
promoção do arquivamento, sobretudo porque não foi realizada nenhuma diligência para 
verificar a situação atual do convênio.
4. Conforme elementos presentes nos autos, a tomada de conta especial foi instaurada 
porque  o  ex-prefeito  convenente  não  procedeu  à  prestação  de  contas  no  prazo 
estabelecido, fato que, por si só, já configuraria, em tese, o crime de responsabilidade 
previsto no art. 1º, VII, do Decreto-Lei n. 201/67.
5. Ademais, considerando que este procedimento foi instaurado por iniciativa do próprio 
MPF, tendo em vista indícios de irregularidades apontados pela Controladoria-Geral da 
União  em  diversos  convênios,  não  se  mostra  razoável  o  seu  arquivamento  sem  a 
realização de qualquer diligência.
6. Designação de outro membro para prosseguir nas investigações.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

115. Processo :1.26.000.000770/2005-11 Voto: 5146/2012 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  ESTELIONATO  (ART.  171,  CP) 

PRATICADO,  EM  TESE,  POR  MILITAR  E  PARTICULARES  CONTRA  MILITAR  DA 
RESERVA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33, 2ª CCR). CONCURSO ENTRE 
A JURISDIÇÃO MILITAR E A COMUM ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UNIÃO DOS 
PROCESSOS. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES AOS MINISTÉRIOS 
PÚBLICOS MILITAR E ESTADUAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de estelionato 
contra militar da reserva, consistente na adulteração do valor das parcelas que seriam 
pagas para adimplir empréstimo contraído.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Militar por entender tratar-se de crime militar.
3.  Possível  envolvimento  de  militar  e  de  civis.  Caracterização  de  crimes   sujeitos  à 
jurisdição militar e à jurisdição comum estadual. 
4. O concurso entre a jurisdição comum e a militar importa na separação dos processos.
5. Homologação do declínio de atribuições aos Ministérios Públicos Militar e Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

116. Processo :1.25.005.000164/2012-12 Voto: 5147/2012 Origem: JF/PR
117. Processo :1.15.000.000296/2010-61 Voto: 5148/2012 Origem: JF/PR
118. Processo :1.25.005.000104/2012-91 Voto: 5149/2012 Origem: JF/PR
119. Processo :1.25.005.000264/2012-31 Voto: 5150/2012 Origem: JF/PR
120. Processo :1.25.005.000095/2012-39 Voto: 5151/2012 Origem: JF/PR
121. Processo :1.25.005.000052/2012-53 Voto: 5152/2012 Origem: JF/PR
122. Processo :1.25.005.000051/2012-17 Voto: 5153/2012 Origem: JF/PR

Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). ART. 28 DO CP C/C ART. 62, 

IV,  DA  LC  75/93.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  APLICABILIDADE  NO  CASO. 
ARQUIVAMENTO.
1. Tributos não recolhidos calculados em valor inferior ao patamar previsto no artigo 20, 
caput, da Lei n° 10.522/02, ou seja, R$10.000,00.
2. Aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STF e do STJ.
3. Insistência no pedido de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

123. Processo :1.25.005.000203/2012-73 Voto: 5154/2012 Origem: JF/PR
124. Processo :1.25.005.000252/2012-14 Voto: 5155/2012 Origem: JF/PR
125. Processo :1.25.005.000089/2012-81 Voto: 5156/2012 Origem: JF/PR

Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. DESCAMINHO / CONTRABANDO (ART. 334 DO CP). ART. 28, 
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CPP C/C ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  PROSSEGUIMENTO  DA  PERSECUÇÃO 
PENAL.
1. Peças de Informação instauradas para apurar a  prática, em tese, do delito previsto no 
art.  334  do Código Penal,  devido  à  apreensão de mercadorias  de  origem estrangeira 
desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular 
no país.
2. A despeito dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação do princípio 
da insignificância no referido delito, não se afigura possível, no caso, a incidência desse 
princípio, haja vista a prática reiterada de crimes da mesma natureza. Precedentes do STJ. 
3. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

126. Processo :1.17.000.001689/2011-06 Voto: 5157/2012 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇA DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL (LEI N. 8.137/90, 

ART.  1º).  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  FISCAL  DA  RECEITA  FEDERAL  PARA 
INSTAURAÇÃO  DO  PROCEDIMENTO  CABÍVEL.  ARQUIVAMENTO  PREMATURO. 
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1.  Trata-se de peça de informação instaurada para apurar  a suposta prática de crimes de 
sonegação fiscal, previstos no artigo 1°, da Lei n° 8.137/90, diante da notícia de que a empresa 
investigada estaria funcionando de “portas fechadas”, sem emitir notas fiscais de venda.
2.  Após requisição de informações à Receita Federal, o Procurador da República oficiante 
teve conhecimento de que o referido órgão fiscal  não tinha interesse fiscal  em apurar 
eventual crédito tributário em desfavor da empresa investigada, motivo pelo qual promoveu 
o  arquivamento,  aduzindo  a  ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  das 
investigações.
3. Diante da existência de notícia-crime apontando para  a possível prática do delito de 
sonegação fiscal,  não se  pode promover  o  arquivamento  sem a  adoção de  nenhuma 
providência. 
4. A Receita Federal deve proceder à apuração do crédito tributário,  sendo obrigada a 
atender  a  requisição  ministerial  para  tanto,  a  fim  de  que  seja  preenchido  o  requisito  
essencial para a materialização do crime material tributário, conforme exigido pela Súmula 
Vinculante n. 24.
5. Assim, não pode a Receita Federal, muito menos o Ministério Público, ficarem inertes 
diante da existência de indícios de crimes de sonegação fiscal, sem a adoção de qualquer 
medida, sob pena de prevaricação dos agentes do Fisco.
6. Não homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

127. Processo :1.33.001.000351/2011-75 Voto: 5158/2012 Origem: PRM/Rio do Sul- SC 
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FASLIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO FEDERAL 

(ARTS. 297 E 304, CP). USO PERANTE ÓRGÃO ESTADUAL. LESÃO À FÉ PÚBLICA DA 
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1.  Trata-se de procedimento administrativo  instaurado para apurar  supostos  crimes de 
falsidade  documental  consistentes  na  falsificação  de  certidão  negativa  de  débito  da 
Receita Federal e na sua utilização perante órgão municipal (art. 297 e 304 do CP).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender 
que a conduta resultou em prejuízo tão somente ao município, sem que houvesse lesão 
direta a bens, serviços e interesses da União.
3. A falsidade de documento público federal, por si só, justifica a competência da Justiça 
Federal para processar e julgar o feito. Precedentes do STF.
4.  Não homologação do declínio  e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para dar continuidade à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.
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128. Processo :1.00.000.004401/2012-25 Voto: 5159/2012 Origem: JF/PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CP C/C ART. 62, IV, DA LC N. 75/93. FALSIFICAÇÃO DE 

DOCUMENTO  PÚBLICO FEDERAL (ART.  297  CP). PEDIDO DE DECLÍNIO INDEFERIDO 
PELO MAGISTRADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de falsidade documental 
(art. 297 do CP) consistente na falsificação de carteira de policial, com emblema semelhante 
ao  da  Polícia  Federal,  utilizado  pelo  investigado  para  obter  vantagens  perante 
estabelecimentos comerciais, como se ele fosse delegado de polícia federal. 
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições por entender 
que o documento foi  usado perante particulares, sem a existência de prejuízo a bens, 
serviços e interesses da União. Houve discordância do Magistrado.
3. A falsidade de documento público federal, por si só, justifica a competência da Justiça 
Federal para processar e julgar o feito. Precedentes do STF.
4.  Não homologação do declínio  e designação de outro membro do Ministério Público 
Federal para dar continuidade à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

129. Processo :1.17.001.000117/2009-77 Voto: 5160/2012 Origem: JF/ES
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N. 75/93. POSSÍVEL 

CRIME DE FALSO TESTEMUNHO (ART.  342 DO CP).  PEDIDO DE ARQUIVAMENTO 
INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE 
ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado, após representação da Justiça do Trabalho, 
para  apurar  possíveis  crimes  de  tergiversação,  frustração  de  direito  assegurado  por 
legislação trabalhista e falso testemunho, previstos respectivamente nos arts. 355, 203 e 
342 do Código Penal.
2. O Procurador da República requereu o arquivamento em relação a todos os delitos, por 
entender, em suma, que não havia indícios mínimos de autoria e materialidade. Houve 
discordância  do  Magistrado  tão  somente  em  relação  ao  possível  crime  de  falso 
testemunho,  motivo  pelo  qual  a  controvérsia  a  ser  apreciada  por  esta  2ª  Câmara  se 
restringe apenas a esse ponto.
3. Verifica-se que, de fato, a versão sustentada pelo reclamante investigado não se mostra 
consistente, se comparada às declarações dos outros investigados ouvidos, motivo pelo 
qual  se  poderia  até  alegar  a  existência  de  indícios  da  prática  do  crime  de  falso 
testemunho.
4. Porém, mesmo que se reconheça como falsa a sua declaração, tal conduta não poderia 
configurar o crime de falso testemunho, tendo em vista que ele atuou no processo como 
parte, e não como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete (art. 342 do CP).
5. Ademais, conforme consta da ata da audiência trabalhista juntada aos autos, a versão 
dos fatos apresentada pelo reclamante investigado foi confirmada por um dos reclamados, 
fato que também refuta a suposta falsidade de suas declarações.
6. Insistência no pedido do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

130. Processo :1.00.000.004392/2012-72 Voto: 5161/2012 Origem: PRM/Polo Serra Talhada/Salgueiro
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUPOSTOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA 

(CP, ART. 299) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP) EM DESFAVOR DE JUNTA 
COMERCIAL.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32  DA  2ª  CCR).  ÓRGÃO 
TECNICAMENTE VINCULADO AO DNRC. SERVIÇO FEDERAL. PATRIMÔNIO DE ORDEM 
MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DO MPF. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado a partir de representação criminal, 
para apurar a ocorrência dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP) e de uso de 
documento  falso  (art.  304,  CP)  praticados  em desfavor  do  representante  e  de  junta 
comercial, mediante a inclusão fraudulenta de seu nome no quadro societário de pessoa 
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jurídica, sem o seu conhecimento.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual  por entender que a conduta delituosa não afetou bens,  interesses ou 
serviços da União ou de suas autarquias, fundações e empresas públicas.
3. Esta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão vinha se manifestando pela competência da 
Justiça Estadual para apurar crimes praticados em detrimento das Juntas Comerciais. 
4.  Contudo,  a  partir  de  uma  reflexão  mais  detida  sobre  a  questão,  verifica-se  que  a 
interpretação adequada ao caso deve ser no sentido de reconhecer a competência da 
Justiça Federal para processar e julgar os crimes dessa natureza, quando praticados em 
desfavor das juntas comerciais, o que, consequentemente, atrai a atribuição do Ministério 
Público Federal para prosseguir na persecução penal.
5.  As  Juntas  Comerciais,  embora  sejam  órgãos  subordinados  administrativamente  às 
unidades federais, são tecnicamente vinculadas ao Departamento Nacional de Registro de 
Comércio – DNRC, que é um órgão federal, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio 
(art. 6º da Lei n. 8.934/94), cuja função precípua corresponde à supervisão, orientação, 
coordenação  e  normatização  no  plano  técnico  do  registro  de  empresas 
(CAMPINHO;2006:342). Precedentes jurisprudenciais (RCCR 200743000008456, TRF1 - 
QUARTA TURMA,  DJ DATA:18/01/2008; HC 200905000897297, TRF5 - Quarta Turma, 
DJE – Data: 12/11/2009).
6. Ademais, deve-se ressaltar que a competência criminal da Justiça Federal não se dá 
apenas quando há ofensa a bens de valor econômico de alguma das entidades previstas 
no inciso IV do art. 109 da Constituição, mas também quando a lesão afeta bens de valor 
jurídico, tais como os serviços e interesses dessas entidades.
7. Desse modo,  a prática de infrações penais em detrimento dos serviços de registro de 
empresas exercidos pelas juntas comerciais em todo o território nacional afeta interesse 
do Departamento Nacional  do Registro do Comércio – DNRC e,  por consequência,  do 
próprio Ministério da Industria e Comércio.
8.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições  e  designação  de  outro  membro  do 
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

131. Processo :1.31.000.000301/2012-53 Voto: 5162/2012 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  SUPOSTO  CRIME  CONTRA O  MEIO  AMBIENTE  (LEI  N. 

9.605/98,  ART.  34,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  II,  C/C  ART.  36).  REVISÃO  DE 
ARQUIVAMENTO (LC 75/93,  ART. 62,  IV).   ATO TENDENTE À PESCA. EQUIPARAÇÃO. 
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar suposto crime previsto 
no art.  34 c/c  o art.  36 da Lei  n. 9.605/98,  tendo em vista que os investigados foram 
encontrados com material preparado para pesca às margens de uma baía localizada em 
unidade de conservação federal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento por atipicidade da conduta, 
ao argumento de que não houve apreensão de pescado com os investigados e de que  o 
mero porte dos petrechos de pesca em unidades de conservação não constitui crime.
3. De acordo com art. 36 da Lei n. 9.605/98, no conceito de pesca se inclui qualquer ato  
tendente “a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos  
dos  peixes,  crustáceos,  moluscos  e  vegetais  hidróbios,  suscetíveis  ou  não  de  
aproveitamento econômico”. 
4.  Dessa  forma,  considerando  que  os  investigados  ingressaram  em  unidade  de 
conservação federal e estavam com todo o material preparado para pesca, nas margens 
da baía, verifica-se que sua conduta se amolda ao conceito de atos tendentes à pesca, 
previsto no art. 36 da Lei n. 9.605/98.
5. Designação de outro membro do Parquet Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

132. Processo :1.00.000.003448/2012-71 Voto: 5163/2012 Origem: PRM/Rio Verde-GO
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 

62, IV). PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) POR MEIO DE 
RADIOFREQUÊNCIA.  FUNCIONAMENTO  SEM  AUTORIZAÇÃO.  CRIME  PREVISTO  NO 
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ART. 183 DA LEI Nº 9.472/97. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO COM FUNDAMENTO NA 
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO.  PROSSEGUIMENTO  DA 
PERSECUÇÃO PENAL.
1. O agente que desenvolve clandestinamente atividade de telecomunicação sem a devida 
autorização do poder público, comete o crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97, ante 
a inexistência de prévia autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. 
Precedentes STJ e STF.
2. O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de telecomunicação, conforme 
define o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (Anexo à Resolução nº 272, 
de 9 de agosto de 2001, da ANATEL).
3.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

133. Processo :1.00.000.004053/2012-96 Voto: 5164/2012 Origem: JF/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  ART.  28  DO  CPP  C/C  ART.  62,  IV,  DA  LC  Nº  75/93. 

RADIODIFUSÃO. FUNCIONAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO.  CRIME PREVISTO NO ART. 
183 DA LEI 9.472/97. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1.  O agente que opera emissora de rádio sem a devida autorização do poder público 
comete  o  crime  descrito  no  art.  183  da  Lei  9.472/97,  ante  a  inexistência  de  prévia 
autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. Precedentes STJ e STF.
2.  Considerando  que  a pena máxima cominada ao  crime previsto  no  art.  183  da  Lei 
9.472/97 é de 4 (quatro) anos, não se pode falar em prescrição, uma vez que o prazo 
prescricional é de 8 (oito) anos e teve o seu curso inicial em 2005.
3.  Voto  pela  designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  dar 
prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

134. Processo :1.00.000.003718/2012-44 Voto: 5165/2012 Origem: PRM/Rio Verde-GO
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 

62, IV). EXPLORAÇÃO CLANDESTINA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (ART. 
183  DA LEI  Nº  9.472/97). TRANSMISSOR  DE  BAIXA POTÊNCIA.  PROMOÇÃO  DE 
ARQUIVAMENTO  COM  FUNDAMENTO  NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  O agente que explora clandestinamente serviço de telecomunicações sem a devida 
autorização do poder público, comete o crime descrito no art. 183 da Lei nº 9.472/97, ante 
a inexistência de prévia autorização do órgão competente e a habitualidade da conduta. 
Precedentes STJ e STF.
2.  O princípio  da insignificância  não é aplicável  aos casos  de exploração irregular  ou 
clandestina  de  radiofrequência  destinada  à  prestação  de  serviço  de  comunicação 
multimídia.
3.  Não  homologação  do  arquivamento  e  designação  de  outro  Membro  do  Ministério 
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

135. Processo :1.00.000.003768/2012-21 Voto: 5166/2012 Origem: PRM/Imperatriz- MA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (CP, ART. 273, § 

1º-B,  I). COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTOS  SANEANTES  SEM  REGISTRO  NA 
ANVISA.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33).  AUSÊNCIA DE LESÃO AOS 
SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. OFENSA AO BEM 
JURÍDICO QUE É OBJETO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA NÃO SE CONFUNDE COM 
OFENSA  À  PRÓPRIA  ATIVIDADE  DA  AUTARQUIA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
ESTADUAL.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO 
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
1.  Possível  crime  contra  a  saúde  pública  (CP,  art.  273,  §  1º-B,  I),  consistente  na 
comercialização sem regularização de produtos saneantes domissanitários.
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2. O Procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, por entender que, em síntese, a conduta investigada não acarreta lesão 
à ANVISA, tampouco à União ou qualquer de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, bem como não há indícios de internacionalidade da conduta.
3. O bem jurídico tutelado pela norma do artigo 273, e parágrafos, do Código Penal é a  
incolumidade pública,  mais  especificamente  a  saúde pública.  A atividade da ANVISA,  de 
registro  e  fiscalização  de  produtos  terapêuticos  não  é  atingida  pelas  práticas  criminosas 
descritas no artigo 273 e parágrafos, do CP. Ausência, pois, de ofensa a bens, serviços e 
interesses federais, que poderiam caracterizar a competência federal e a atribuição do MPF. 
4.  A exclusividade da ANVISA no exercício da atividade de registro e fiscalização dos 
produtos terapêuticos, medicinais ou saneantes não é suficiente para atrair a competência 
federal.
5. Hipótese semelhante à da atuação da ANP e do IBAMA, em que não se reconhece 
interesse federal na ofensa aos bens jurídicos objeto de sua fiscalização (combustíveis e 
meio ambiente).
6.  Competência  e  atribuição  federais  que  só  se  reconhece  quando há  importação  ou 
exportação do produto. Precedentes.
7. Ausência de atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para investigar os fatos.
8. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

136. Processo :1.00.000.003783/2012-70 Voto: 5167/2012 Origem: PRM/Imperatriz- MA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (CP, ART. 273, § 

1º-B,  I). COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTOS  SANEANTES  SEM  REGISTRO  NA 
ANVISA.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33).  AUSÊNCIA DE LESÃO AOS 
SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. OFENSA AO BEM 
JURÍDICO QUE É OBJETO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA NÃO SE CONFUNDE COM 
OFENSA  À  PRÓPRIA  ATIVIDADE  DA  AUTARQUIA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
ESTADUAL.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO 
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
1.  Possível  crime  contra  a  saúde  pública  (CP,  art.  273,  §  1º-B,  I),  consistente  na 
comercialização sem regularização de produtos saneantes domissanitários.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, por entender que, em síntese, a conduta dos responsáveis pela empresa 
investigada  não  acarreta  lesão  à ANVISA,  tampouco  à  União  ou  a  qualquer  de  suas 
entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas.  Também aduziu  que  não  há  indícios  de 
internacionalidade da conduta, para atração da competência da Justiça Federal.
3. O bem jurídico tutelado pela norma do artigo 273, e parágrafos, do Código Penal é a  
incolumidade pública,  mais  especificamente  a  saúde pública.  A atividade da ANVISA,  de 
registro  e  fiscalização  de  produtos  terapêuticos  não  é  atingida  pelas  práticas  criminosas 
descritas no artigo 273 e parágrafos, do CP. Ausência, pois, de ofensa a bens, serviços e 
interesses federais, que poderiam caracterizar a competência federal e a atribuição do MPF. 
4.  A exclusividade  da  ANVISA no  exercício  da  atividade  de  registro  e  fiscalização  dos 
produtos terapêuticos, medicinais ou saneantes não é suficiente para atrair a competência 
federal.
5. Hipótese semelhante à da atuação da ANP e do IBAMA, em que não se reconhece 
interesse federal na ofensa aos bens jurídicos objeto de sua fiscalização (combustíveis e 
meio ambiente).
6.  Competência  e  atribuição  federais  que  só  se  reconhece  quando há  importação  ou 
exportação do produto. Precedentes.
7. Ausência de atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para investigar os fatos.
8. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

137. Processo :1.00.000.003623/2012-21 Voto: 5168/2012 Origem: JF/AC
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC N. 75/93. POSSÍVEL 

CRIME  DE  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO  (ART.  304  DO  CP)  OU  TENTATIVA DE 
ESTELIONATO  MAJORADO  (ART.  173,  §3º,  DO  CP).  PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO 
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INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. EXISTÊNCIA DE 
INDÍCIOS MÍNIMOS. PROSSEGUIMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1.  Trata-se  de  inquérito  policial  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  uso  de 
documento falso (art. 304 do CP) ou tentativa de estelionato majorado (art. 173, §3º, do 
CP), consistente em fraude para recebimento ilícito de seguro-desemprego e FGTS.
2. O Procurador da República requereu o arquivamento do inquérito por entender que não 
ficou  comprovada  a  participação  do  investigado  na  tentativa  de  fraude,  sustentando 
também que ele  não  recebeu  indevidamente  nenhuma parcela  dos  benefícios.  Houve 
discordância do Magistrado.
3. Verifica-se que, apesar de o investigado não ter auferido vantagem ilícita, sua carteira de 
trabalho possuía anotação supostamente falsa. Além disso, houve o requerimento de seguro-
desemprego em favor do investigado, formulado com base nessa falsidade documental.
4. Desse modo, assiste razão ao Magistrado, pois tudo indica que o recebimento indevido 
dos  benefícios  só  não  ocorreu  por  intervenção  de  circunstâncias  alheias  à  vontade  do 
requerente.
5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

138. Processo :1.00.000.003269/2012-34 Voto: 5169/2012 Origem: PR/AC
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE MOEDA FALSA (NO ART. 289, § 1º, DO CP). 

DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONHECIMENTO 
DO  DECLÍNIO  COMO  ARQUIVAMENTO.  FATO  ATÍPICO.  MANIFESTA  AUSÊNCIA  DE 
DOLO.  HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1.  Trata-se de inquérito policial  instaurado para apurar possível  crime de moeda falsa, 
previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal.
2. O Procurador da República promoveu o declínio de atribuições, sob o argumento de que 
a cédula falsa de R$ 50,00 (cinquenta reais) foi repassada por pessoa menor de idade, o 
que configuraria ato infracional, a ser processado e julgado pela Justiça Estadual.
3. A partir da leitura dos termos de declarações constantes dos autos, verifica-se que a 
adolescente  investigada  teria  recebido  a  cédula  falsa  de  sua  progenitora,  para  que 
efetuasse a compra de passes estudantis.
4. Isso significa que, caso houvesse indícios mínimos de dolo, seria possível cogitar que a 
progenitora  da  investigada  seria  autora  mediata  do  delito  de  moeda  falsa  e  que  a 
adolescente  teria  sido  utilizada  como  instrumento  imediato  para  a  prática  do  crime 
(executora material).
5. Assim, a competência para processar e julgar o crime de moeda falsa seria da Justiça 
Federal, pois o fato, em tese, configuraria crime, e não ato infracional, de competência da 
Justiça Estadual.
6. Porém, não existe nenhum elemento nos autos que indique a existência de dolo por 
parte da adolescente ou de sua progenitora, sobretudo considerando que houve a juntada 
de um comprovante bancário indicativo de que a cédula falsa fora retirada diretamente de 
uma agência bancária.
7. Posto isso, a promoção de declínio de atribuições deve ser conhecida como promoção 
de arquivamento.
8. Homologação do arquivamento, diante da manifesta ausência de dolo.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

139.Processo:1.34.001.006095/2011-92 Voto: 5170/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES (ART. 62, VII, LC N. 75/93). POSSÍVEL CRIME 

DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO 
JUDICIAL PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DE COMÉRCIO – DNRC. 
FIXAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DA PR/DF.
1.  Trata-se  de  conflito  negativo  de  atribuições  suscitado  pela  Procuradoria  da 
República no Distrito Federal – suscitante – em desfavor da Procuradoria da República 
no Estado de São Paulo – suscitada.
2.  Segundo informa o autor  da notícia-crime,  diversas sociedades empresariais  de 
grande porte têm se negado a dar cumprimento a uma sentença judicial  que teria 
tornado obrigatória a publicação de demonstrações contábeis em veículos oficiais de 
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imprensa.
3. A Procuradora da República da PR/SP – suscitada – declinou de suas atribuições 
por  entender  que  o  responsável  pelo  cumprimento  da  referida  sentença  é  o 
Departamento  Nacional  de  Registro  de  Comércio  –  DNRC.  Assim,  sustentou  que 
eventual  crime  de  desobediência  teria  se  consumado  em  Brasília,  local  onde  se 
encontra a sede do referido departamento.
4. O Procurador da República da PR/DF – suscitante – discordou do declínio, aduzindo 
que  o  sujeito  ativo  do  delito  de  desobediência  não  poderia  ser  o  DNRC,  pois  a 
incumbência de publicação dos demonstrativos contáveis seria dos representantes das 
próprias empresas de grande porte, e não do referido órgão federal.
5.  O  dispositivo  da  sentença,  em  suma,  determinava  que  o  DNRC  “exigisse  o 
cumprimento da Lei 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/2007, no  
tocante  à  obrigatoriedade  de  publicação,  no  órgão  oficial  (Imprensa  Oficial)  dos  
balanços e demonstrações financeiras das sociedades limitadas de grande porte. Em  
consequência,  deverá  o  DNRC comunicar  o  teor  da presente decisão a todos  os  
Presidentes das Jutas Comerciais, Procuradores e Secretários Gerais”.
6. A partir da leitura desse dispositivo, verifica-se que a ordem judicial foi estritamente 
dirigida ao próprio DNRC, que figurava como réu na ação judicial justamente porque 
tinha editado um ofício circular em desconformidade com a lei, no qual era facultada – 
em vez de obrigatória  – a  publicação dos demonstrativos  financeiros nos veículos 
oficiais de imprensa.
7.  Portanto,  considerando  que  somente  o  DNRC  poderia  ser  o  responsável  pelo 
possível  descumprimento  da  decisão  judicial,  a  prática  de  eventual  crime  só  se 
consumaria em Brasília.
8. Fixação da atribuição da Procuradoria da República no Distrito Federal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

140.Processo:1.04.004.000302/2010-23 Voto: 5171/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO. ART. 62, 

IV,  DA LC N.  75/93.  PREFEITO MUNICIPAL.  PRESTAÇÃO DE CONTAS AINDA NÃO 
APRECIADA. ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1.  Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  para  acompanhar  convênio 
celebrado entre prefeitura municipal e o Ministério da Educação objetivando a concessão 
de apoio financeiro destinado a financiar ações de inclusão de alunos com necessidades 
especiais.
2. O Procurador da República promoveu o arquivamento diante da informação de que as 
contas  foram  devidamente  prestadas,  porém  sem  que  tivesse  havido  a  sua  devida 
apreciação.
3. Verifica-se que, apesar da regularidade formal na entrega dos documentos exigidos, 
ainda não se procedeu ao exame da aplicação dos recursos transferidos ao município.
4.  Então,  considerando  que  este  procedimento  foi  instaurado  unicamente  para  o 
acompanhamento do convênio em questão, não se mostra adequado o seu arquivamento 
antes do principal objetivo pelo qual foi instaurado, que é justamente verificar se houve a 
regular aplicação das verbas públicas federais objeto do acordo.
5. Desse modo, diante da pendência da principal etapa de análise da prestação de contas, 
o arquivamento ainda é prematuro.
6. Designação de outro membro para acompanhar a apreciação da prestação de contas.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

141.Processo:1.00.000.004551/2012-39 Voto: 5172/2012 Origem: JF/CE
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. SUPOSTO CRIME DE ROUBO (CP, ART. 157, §2º, I E II). REVISÃO 

DE DECLÍNIO (ENUNCIADO 33 DESTA 2ª CCR). ASSALTO OCORRIDO EM AGÊNCIA DOS 
CORREIOS.  SERVIÇO  PÚBLICO  FEDERAL.  INTERESSE  DE  EMPRESA  PÚBLICA 
FEDERAL. (CF, ART. 109, IV). NÃO-HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. DESIGNAÇÃO DE 
OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de roubo previsto no 
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, tendo em vista que houve um assalto a uma agência 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT.
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2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento, com base na ausência 
de indícios de autoria delitiva, em relação ao prejuízo suportado pelos Correios. Também 
requereu  o  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  quanto  ao  prejuízo 
suportado pelo Banco Bradesco, sob o argumento de que é da competência da Justiça 
Estadual processar e julgar a prática de crimes em desfavor do referido banco. Houve 
discordância do Magistrado.
3. O crime de roubo é complexo, pois atinge mais de um bem jurídico: o patrimônio e a 
incolumidade física ou a liberdade individual  do ofendido.  Desse modo, mesmo que a 
subtração seja apenas de um bem de terceiros, a pessoa que sofreu a violência ou a grave 
ameaça também é vítima do crime.
4. No caso dos autos, os investigados invadiram uma agência dos Correios, portando arma 
de  fogo,  e  recolheram o  dinheiro  do  guichê,  submetendo a  risco  as  pessoas que  se 
encontravam na agência.
5. Assim, independentemente de os valores subtraídos serem de propriedade dos Correios 
ou de terceiros, não se pode negar que o crime foi cometido em detrimento dessa empresa 
estatal, pois houve prejuízo à  atividade pública que exerce e risco à incolumidade física de 
seus clientes e funcionários.
6. Ademais, a competência da Justiça Federal para apreciar o feito em relação aos danos 
sofridos pelo Banco Bradesco também se justificaria  pela hipótese de conexão, prevista 
no art. 76, inciso I, do CPP.
7. Por fim, em relação ao pedido de arquivamento baseado na ausência de indícios 
mínimos de autoria, tal  conclusão se mostra prematura,  tendo em vista que ainda 
existe uma diligência a ser realizada, consistente na identificação e localização de uma 
vítima ainda não ouvida.
8. Designação de outro Membro para a realização de diligências.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

142.Processo:1.00.000.003530/2012-04 Voto: 5173/2012 Origem: JF/RS
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :EXECUÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DO  PROCURADOR  DA 

REPÚBLICA  OFICIANTE.  APLICAÇÃO  DO  ART.  28  DO  CPP  POR  ANALOGIA. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.  DESIGNAÇÃO 
DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de execução penal  em que o condenado cumpria  a pena restritiva  de 
direitos  de  prestação  de  serviços,  mas  deixou  de  fazê-lo  antes  do  término  da 
condenação, sem apresentar nenhuma justificativa, embora intimado por várias vezes 
para se justificar.
2. A Procuradora da República oficiante requereu a extinção da punibilidade com base 
na  prescrição  da  pretensão  executória,  mas  o  seu  pedido  foi  indeferido  pelo 
Magistrado,  que,  em  seguida,  abriu  prazo  para  ela  se  manifestar a  respeito  da 
conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade.
3. Em vez de interpor recurso contra a decisão (art. 68, III, da Lei n. 7.210/84) ou de se  
manifestar sobre a conversão da pena, a representante do Parquet impetrou habeas 
corpus em favor do sentenciado.
4.  Diante  a  ausência  de  manifestação  ministerial  sobre  a  conversão  de  pena,  o 
Magistrado encaminhou os autos à 2ª Câmara, aplicando por analogia o art. 28 do 
CPP c/c art. 62 da LC n. 75/93.
5. A aplicação do art. 28 do CPP, seja ela direta ou por analogia, pressupõe que o 
órgão do Ministério Público tenha deixado de exercer o seu papel constitucional de 
titular da ação penal, papel esse que se estende, inclusive, durante a execução penal, 
conforme previsto nos arts. 67 e 68 da Lei n. 7.210/84.
6. Portanto, tendo em vista que o representante do MPF deixou de se manifestar nos 
autos desta execução penal, diante de seu entendimento conflitante, outro membro do 
Parquet deve atuar no feito.
7. No que se refere à prescrição,  considerando que a pena fixada inicialmente ao 
condenado foi de 1 (um) ano de reclusão, a pretensão executória somente prescreverá 
após 4 (quatro) anos, pois o lapso prescricional da pretensão executória regula-se pelo 
total  da  pena,  e  não  pelo  restante  a  ser  cumprido.  Incidência  do  art.  110  e 
inaplicabilidade do art. 113, ambos do Código Penal. Precedentes do STJ.
8. Designação de outro Procurador da República para prosseguir na execução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
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Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

143.Processo:1.16.000.004087/2011-30 Voto: 5174/2012 Origem: PRR – 1ª REGIÃO 
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME PRATICADO POR SECRETÁRIO DE 

ESTADO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N.  32).  POSSIBILIDADE  DE 
CONEXÃO TELEOLÓGICA COM CRIMES PRATICADOS POR GOVERNADOR (ART. 
76, II, DO CPP). DECLÍNIO PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a conduta de Secretário 
de  Estado  do  Distrito  Federal,  que  teria,  pessoalmente  ou  por  interposição  de 
terceiros, entregue dinheiro em espécie a um policial militar,  para que deixasse de 
acusar o Governador do Distrito Federal, em relação ao seu possível envolvimento em 
esquema de corrupção.
2. A Procuradora Regional da República oficiante promoveu o declínio de atribuições 
ao Ministério Público Estadual, por entender que, embora o Secretário de Estado do 
DF tenha prerrogativa de função perante o TRF da 1ª Região em relação à prática de 
crimes  federais,  não  existem  indícios  de  que  tenha  havido  qualquer  delito  em 
detrimento da União.
3.  Verifica-se  que  o  suposto  crime  imputado  ao  Secretário  de  Estado  teria  sido 
praticado, em tese, para conseguir a impunidade em relação a outros delitos, em tese, 
praticados pelo Governador do Distrito Federal, configurando uma possível conexão 
teleológica – art. 76, II, do CPP.
4. Desse modo, considerando que os Governadores de Estado possuem prerrogativa 
de foro por função perante o STJ (art. 105, I, a, da CF) e que a hipótese dos autos 
configura  possível  conexão  teleológica  em  relação  a  delitos  praticados  pelo 
Governador do DF, a competência para processar e julgar eventual ação penal é do 
STJ, por conexão, conforme estabelece a Súmula n. 704 do STF.
5. Isso significa que, por hora, o declínio de atribuições se mostra prematuro, e as 
investigações ainda devem permanecer no âmbito do Ministério Público Federal.
6. Não homologação do declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
144. Processo :1.34.014.000312/2011-91 Voto: 5175/2012 Origem: PRM/São José dos Campos-SP

Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de apropriação indébita (art. 168, CP), consistente em 

possível malversação de recursos de sindicato para fins particulares de seu presidente. 
Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ªCCR).  Inexistência de elementos de informação 
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

145. Processo :1.34.009.000624/2011-74 Voto: 5176/2012 Origem: PRM/Presidente Prudente-SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo 

automotor,  previsto  no  art.  311  do  CP.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR). 
Adulteração  dos  números  identificadores  de  automóvel  utilizado  para  tráfico  ilícito  de 
entorpecentes. Veículo abandonado por traficantes, após perseguição policial, e encontrando 
com quase duzentos quilos de drogas. Ausência de conexão entre o delito de adulteração de 
sinal e o de tráfico ilícito de entorpecentes. Crimes independentes. Adulteração que configura  
crime de natureza formal e que se consuma com a mera falsidade, em momento anterior ao  
tráfico e sem nenhuma conexão com ele.  Inexistência de elementos capazes de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

146. Processo :1.19.000.001392/2011-68 Voto: 5177/2012 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Possível crime contra a ordem tributária, previsto no art. 2º, II, da Lei 
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n.  8.137/90.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32,  2ªCCR).  Prefeito  municipal. 
Apropriação de imposto de renda,  retido na fonte,  de servidores  municipais.  Recursos 
constitucionalmente  pertencentes  aos  próprios  municípios  (art.  158,  I,  da  Constituição 
Federal). Crime de competência da Justiça Estadual. Precedentes STJ (CC 199500329050 
e  CC  200502119588).  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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

147. Processo :1.28.000.000189/2012-46 Voto: 5178/2012 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Possíveis  crimes  de  quadrilha  e  roubo.  Revisão  de  declínio 

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Inexistência de elementos de informação capazes de justificar 
a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

148. Processo :1.20.000.000740/2009-44 Voto: 5179/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia de conflitos agrários e crimes ambientais em 

áreas não pertencentes à União. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Ausência 
de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  
para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público 
Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

149. Processo :1.34.001.001242/2012-19 Voto: 5180/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Notícia  anônima  sobre  possíveis  crimes  de  ameaça,  tráfico  de 

drogas e outros. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Inexistência de elementos 
de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para 
prosseguir  na persecução penal.  Homologação do declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

150. Processo :1.33.008.000094/2012-92 Voto: 5182/2012 Origem: PRM/Itajaí e Brusque-SC
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Crime contra a Administração Ambiental Estadual (art. 69-A, §2º, da 

Lei n° 9.605/98). Elaboração de laudo pericial parcialmente falso ou enganoso. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32,  2ªCCR). Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

151. Processo :1.19.000.000407/2012-51 Voto: 5183/2012 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação.  Representação criminal.  Possível  crime contra honra de prefeito 

municipal  supostamente  praticado  por  empresa  de  radiodifusão  sonora.   Revisão  de 
declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

152. Processo :1.14.000.000553/2012-63 Voto: 5184/2012 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peça de informação. Possíveis crimes contra a honra de militar, previstos nos arts. 214, 215 e 

216 do Código Penal Militar. Subtenente do Exército. Utilização de e-mail funcional para a 
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prática de  ato  contrário  à honra de outro  subtenente.  Suposto delito  cometido por  militar  
contra militar em serviço. Competência da Justiça Militar (art.  9º,  inciso II,  “a”,  do Código 
Penal Militar). Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público 
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

153. Processo :1.20.000.001638/2011-81 Voto: 5185/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Representação  sobre  possível  difamação  contra 

Associação  de  Mulheres,  praticada,  em  tese,  por  representantes  de  Sindicato  de 
Trabalhadores  Rurais.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ª  CCR).  Ausência  de 
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para 
a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

154. Processo :1.30.001.000221/2012-25 Voto: 5186/2012 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Notícia de que site da internet estaria distribuindo cópia ilegal de 

livro. Violação de direitos autorais (Arts. 184 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 
2ªCCR). Lesão a interesse particular. Inexistência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

155. Processo :1.26.000.000511/2012-10 Voto: 5187/2012 Origem: PR/PE
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato praticado contra particulares (art. 171, 

CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Advogada que teria recebido valores 
para defender clientes em juízo, porém sem efetivamente ter ingressado com ações judiciais.  
Prejuízo suportado exclusivamente por particulares. Inexistência de elementos de informação 
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na 
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

155. Processo :1.34.001.001116/2012-64 Voto: 5188/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Possível crime de estelionato praticado contra particulares (art. 171, 

CP).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Não  recebimento  de  produtos 
comprados através de site da internet. Inexistência de elementos de informação capazes 
de justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução 
penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

156. Processo :1.34.001.001221/2012-01 Voto: 5189/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP. Revisão 

de  declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Entidade  associativa  que  enviava  boletos  de 
cobrança a pessoas não associadas, induzindo-as a pensar que teriam a obrigação de 
pagá-los. Fraude contra particulares.  Inexistência de elementos capazes de justificar a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

157. Processo :1.00.000.003159/2012-72 Voto: 5190/2012 Origem: PRM/Campina Grande-PB
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito Policial. Possível crime de estelionato praticado contra particular (art. 171, CP), 
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consistente  em saques  indevidos  em conta  corrente  do  banco  santander.  Revisão  de 
declínio (Enunciado n° 33,  2ªCCR).  Ausência de elementos de informação capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

158. Processo :1.19.000.000095/2012-86 Voto: 5191/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato praticado contra particular (art. 171, 

CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ªCCR). Realização de ligações e envio de 
mensagens a empresas privadas, para obtenção de dados com o suposto intuito de aplicar 
golpes.  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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

159. Processo :1.22.000.000604/2012-85 Voto: 5192/2012 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime de estelionato praticado contra particular (art. 171, CP).  

Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 2ªCCR). Procurador particular que celebrava contrato  
de mandato  com as  vítimas,  para  representá-las  judicialmente,  fazendo-as  acreditar  que 
deveriam lhe repassar parte dos valores recebidos,  após a sentença judicial,  sob a falsa 
alegação de que se tratava de custas exigidas pela Defensoria Pública da União e pelo INSS. 
Prejuízo suportado exclusivamente por particulares. Ausência de elementos de informação 
capazes de justificar  a  atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.  
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

160. Processo :1.23.000.000406/2012-84 Voto: 5193/2012 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime ambiental consistente em fazer funcionar fábrica de 

gelo sem licença do órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 
2ªCCR). Inexistência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do 
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio 
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

161. Processo :1.00.000.003836/2012-52 Voto: 5194/2012 Origem: PRM/Santarém-PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito  policial.  Possível  crime de  estelionato  (art.  171  do  CP).  Revisão  de  declínio 

(Enunciado n°  32,  2ª CCR).  Utilização de documentos falsos para simular  contrato  de 
empréstimo e induzir o Banco do Brasil a realizar descontos em desfavor de seus clientes. 
Crime  cometido  em  detrimento  dos  correntistas  que  tiveram  valores  indevidamente 
debitados de suas contas correntes. Prejuízo também suportado pelo Banco do Brasil, que 
teve de estornar os débitos realizados, após descoberta da fraude. Prática de estelionato 
contra  particulares e  contra  sociedade de economia mista.  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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

162. Processo :1.17.000.000229/2012-33 Voto: 5195/2012 Origem: PR/ES
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  Administrativo  Criminal.  Suposto  esquema  de  grilagem  de  terras 

particulares. Possíveis crimes de falsidade, estelionato e corrupção ativa/passiva. Notícia 
de envolvimento de servidores públicos estaduais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 
2ªCCR).  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
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atribuições ao Ministério Público Estadual.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 

Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

163. Processo :1.34.002.000025/2012-00 Voto: 5196/2012 Origem: PRM/Araçatuba-SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  contra  a  Ordem  Econômica  (Lei  n.  8.137/90). 

Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR). Possível descumprimento de normatização 
quanto  a  preços  máximos  e  descontos  obrigatórios  por  empresas  produtoras, 
distribuidoras e fornecedoras de medicamentos ao Poder Público Estadual. Ausência de 
recursos  da  União.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na  persecução  penal. 
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

164. Processo :1.30.011.002712/2011-19 Voto: 5197/2012 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento administrativo. Possíveis crime contra as relações de consumo (art. 7º, VII, da 

Lei n. 8.137/90) e de prevaricação (art. 319 do CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 33, 
2ªCCR).  Notícia-crime sobre a  falsa  venda de serviços  por  empresa  de telefonia,  o  que  
poderia constituir crime contra as relações de consumo, e sobre a suposta omissão da Anatel 
em apurar o fato, o que poderia resultar na prática do delito de prevaricação. Inexistência de 
indícios mínimos sobre a suposta ocorrência de omissão dolosa de servidores da Anatel, 
muito menos sobre a caracterização do elemento constitutivo do tipo penal de prevaricação, 
consistente no “interesse ou sentimento pessoal” do agente público. Ausência de justa causa 
quanto ao possível crime de prevaricação. Homologação de arquivamento. Necessidade de 
remessa  dos  autos  ao Ministério  Público  Estadual  para  apurar  eventual  crime  contra  as 
relações de consumo. Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

165. Processo :1.25.000.000061/2012-94 Voto: 5198/2012 Origem: PR/PR
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Notícia de obtenção indevida de aposentadorias e saque fraudulento 

de  FGTS  e  seguro  desemprego. Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV). 
Existência de inquérito policial versando sobre os mesmos fatos. Aplicação do princípio “ne 
bis  in  idem”. Homologação  de  arquivamento. Possíveis  crimes  estaduais.  Revisão  de 
declínio  (Enunciado  nº  32,  2ª  CCR).  Necessidade  de  encaminhamento  dos  autos  ao 
Ministério Público Estadual para análise de eventuais crimes da competência da Justiça 
Estadual.  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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

166. Processo :1.00.000.004233/2012-78 Voto: 5199/2012 Origem: PRM/Novo Hamburgo-RS
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  suposto  crime  eleitoral  e  contra  as 

telecomunicações.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Realização  de 
propaganda eleitoral antecipada por meio da transmissão em rádio clandestina. Ausência de 
conexão entre a prática habitual do crime de radiodifusão clandestina e a prática isolada de 
crime eleitoral. Requisição de instauração de inquérito policial para apurar o possível crime 
contra  as  telecomunicações.  Aplicação  do  princípio  ne bis  in  idem.  Homologação  de 
arquivamento.  Atribuição  do Ministério Público Eleitoral  para apurar  a prática de eventual 
crime eleitoral. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

167. Processo :1.17.000.001682/2008-81 Voto: 5200/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  administrativo.  Possível  crime  de  sonegação  fiscal  (art.  1º  da  Lei  n. 

8.137/90) de estelionato previdenciário (art. 173, 3º, do CP) e de corrupção passiva (art. 
317 do CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR) e de arquivamento (art. 62, IV, 
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da LC n. 75/93). Suposto esquema fraudulento para concessão de isenções de imposto de 
renda e de aposentadorias,  por meio da apresentação de laudos médicos falsificados. 
Crimes cometidos em detrimento da Ordem Tributária da União e da autarquia previdência 
dos  servidores  estaduais  do  Espírito  Santo.  Ausência  de  crédito  fiscal  constituído  em 
relação ao possível  crime de sonegação fiscal.  Aplicação da Súmula Vinculante n.  24. 
Homologação  de  arquivamento.  Inexistência  de  elementos  capazes  de  justificar  a 
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal em relação ao crimes 
cometidos em detrimento da autarquia previdenciária estadual. 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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

168.Processo:1.27.000.000209/2012-16 Voto: 5201/2012 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Possível crime militar previsto no art.  240,  §5º, Código Penal 

Militar. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Venda de bens pertencentes ao 
Exército Brasileiro. Suposto crime cometido  “por militar em situação de atividade, ou  
assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa  
militar” (art. 9ª, II, “e”, do CPM). Competência da Justiça Militar da União. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Militar. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

169.Processo:1.19.000.000513/2004-25 Voto: 5202/2012 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito policial.  Possível  crime de roubo, previsto no art.  157 do CP. Revisão de 

declínio  (Enunciado  n°  32,  2ªCCR).  Notícia-crime  sobre  a  prática  de  assaltos 
cometidos por índios e não índios em desfavor de particulares.  Diligências. Oitiva de 
depoente que não sabia dizer quem eram os infratores, nem individualizar os fatos, 
nem quem seriam os supostos índios envolvidos no delito. Fatos ocorridos em 2004. 
Inexistência  de  indícios  mínimos  que  sequer  evidenciassem  a  participação  de 
indígenas nos assaltos. Ausência de elementos capazes de informações de justificar a 
atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
170. Processo :1.13.000.000363/2012-83 Voto: 5203/2012 Origem: PR/AM

Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime previsto no art. 29 da Lei n. 9.605/98. Revisão de 

declínio (Enunciado n. 32 da 2ª CCR). Apreensão de 1 (uma) paca e 1 (um) tracajá em 
posse do investigado. Circunstâncias indicativas de que ambos os animais foram caçados 
para subsistência alimentar. Aplicação da excludente de ilicitude prevista no art. 37, inciso 
I, da Lei n. 9.605/98.  Fato atípico. Homologação de arquivamento. Remessa dos autos ao 
MP estadual, para apurar possível crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo 
único, IV, da Lei n. 10.826/2003).

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

171. Processo :1.04.004.000107/2007-06 Voto: 5204/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Convênio firmado entre o Município 

de Abatia/PR e a Fundação Nacional de Saúde. Revisão de arquivamento (LC 75/93, 
art.  62,  IV).  Objeto  do  convênio  cumprido  e  prestação  de  contas  aprovada. 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

172. Processo :1.04.004.000223/2011-01 Voto: 5205/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Convênio firmado entre o Município 

de Parobé/RS e o Ministério das Cidades. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, 
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IV). Objeto do convênio cumprido e prestação de contas aprovada. Homologação de 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

173. Processo :1.04.004.000266/2009-64 Voto: 5206/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de acompanhamento de convênio. Convênio firmado entre o Município de 

Bituruna/PR e o Ministério da Saúde. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  
Objeto do convênio finalizado e prestação de contas aprovada. Ausência de indícios de 
irregularidades. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

174. Processo :1.04.004.000366/2010-24 Voto: 5207/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio.  Convênio firmado entre  o  Município de 

Nova Santa Rita/RS e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Revisão 
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Convênio teve sua vigência finalizada sem o repasse 
dos recursos. Ausência de verbas a serem fiscalizadas. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

175. Processo :1.04.004.000386/2009-61 Voto: 5208/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Convênio firmado entre o Município de 

Flórida/PR e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Revisão de arquivamento (LC 
75/93,  art.  62,  IV).  Prestação  de  contas  aprovada.  Convênio  concluído.  Ausência  de 
indícios de irregularidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

176. Processo :1.04.004.000390/2009-20 Voto: 5209/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Convênio firmado entre o Município de 

Jandaia do Sul/RS e o  Ministério da Saúde/Diretoria  Executiva do Fundo Nacional  de 
Saúde.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Convênio  em  vias  de  ser 
cancelado em razão do final  de sua vigência.  Não liberação dos  recursos  pactuados. 
Ausência de verbas a serem fiscalizadas. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

177. Processo :1.04.000.000409/2006-25 Voto: 5210/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de acompanhamento de convênio. Convênio firmado entre o Município de 

Ângulo/PR e a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA. Revisão de arquivamento (LC 
75/93,  art.  62,  IV).  Prestação  de  contas  aprovada.  Convênio  concluído.  Ausência  de 
indícios de irregularidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

178. Processo :1.04.004.000443/2009-11 Voto: 5211/2012 Origem: PRR/4ª Região
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Convênio firmado entre o Município de 

Rolândia/PR e o Ministério da Saúde – Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Objeto do convênio cumprido e prestação 
de contas aprovada. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

179. Processo :1.30.011.002321/2011-96 Voto: 5212/2012 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
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Ementa :Peças de Informação. Notícia de suposto crime de quadrilha (art. 288, CP). Revisão de 
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Narrativa desconexa de suposta quadrilha formada 
por integrantes de Governo e de Partido Político. Impossibilidade de extração de qualquer 
elemento concreto que autorize a deflagração de investigação criminal. Ausência de justa 
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

180. Processo :1.14.010.000058/2009-30 Voto: 5213/2012 Origem: PRM/Eunápolis-BA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, CP). 

Queda de avião que provocou a morte de todos os 14 ocupantes. Possível falha humana. 
Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Óbito  dos  possíveis  responsáveis  pelo 
acidente.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  de 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

181. Processo :1.29.006.000080/2012-11 Voto: 5214/2012 Origem: PRM/Rio Grande-RS
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato (art.171, §3º,  CP).  Revisão de 

arquivamento (LC n°  75/93,  art.  62,  IV).  Suposto recebimento indevido de seguro-
defeso.  Diligências  não  constataram  qualquer  irregularidade.   Atipicidade. 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

182. Processo :1.17.000.000111/2010-43 Voto: 5215/2012 Origem: PRM/Cachoeiro de Itapemirim-ES
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Administrativo Criminal. Suposto crime de lavagem de dinheiro e sonegação 

fiscal. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Cooperativa reteve montantes 
de CPMF incidentes sobre operações financeiras realizadas por seus associados,  sem 
repassá-los aos cofres públicos, amparada em liminar obtida em processo judicial, que, no 
entanto, posteriormente foi afastada por decisão em agravo de instrumento. A Cooperativa 
tentou fazer o depósito dos valores nos autos de ação civil pública sem, no entanto, obter 
êxito. Então ajuizou ação de consignação para efetuar o recolhimento dos valores. O não 
repasse se deu por confusão em razão da sucessão de decisões judiciais. Demonstrada 
manifesta ausência de  dolo. Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

183. Processo :1.15.000.000215/2012-94 Voto: 5216/2012 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Notícia de usurpação de função pública (art. 328, CP). Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Suposta ilegalidade de Guia de Recolhimento da 
União beneficiando autarquia municipal. Diligências. Comprovada a legalidade da GRU. 
Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

184. Processo :1.29.000.001142/2008-86 Voto: 5217/2012 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime de fraude à execução (art. 179, CP). Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não restou demonstrado que a venda/transferência  
dos bens das empresas, rés da Ação Civil Pública, vem sendo realizada de forma temerária  
ao resultado da demanda.  Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

185. Processo :1.00.000.002752/2012-00 Voto: 5218/2012 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  administrativo.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV). 
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Inadimplência  contratual  em  financiamento  de  crédito  rural.  Contrato  firmado  entre  a 
Companhia  Nacional  de  Abastecimento  –  CONAB  –  e  uma  associação  de 
agroextrativistas.  Quitação da maioria  do débito  e parcelamento do restante.  Ilícito  de 
natureza cível. Ausência materialidade delitiva. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

186. Processo :1.34.001.007281/2011-49 Voto: 5219/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Notícia de redução de trabalhadores a condição análoga à de 

escravo. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A notícia trata de matéria 
afeta exclusivamente à Justiça do Trabalho, uma vez que as irregularidades relatadas 
relacionam-se  somente  à  jornada  móvel  variável  de  trabalho.  Atipicidade. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

187. Processo :1.23.002.000034/2012-76 Voto: 5220/2012 Origem: PRM/Santarém-PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Iniciar construção de casa em local especialmente 
protegido por lei sem autorização do órgão ambiental competente. O autuado paralisou a 
construção  e  deixou  o  local.  A área  já  estava  desmatada  e  havia  sido  usada  como 
piçarreira quando da construção de estrada. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

188. Processo :1.17.001.000038/2011-81 Voto: 5221/2012 Origem: PRM/Cachoeiro do Itapemirim-ES
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Suposto  crime  ambiental  (Lei  n°  9.605/98).  Revisão  de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Remoção de árvores tombadas, feita por empresa 
fornecedora  de  energia  elétrica,  em  caráter  emergencial,  para  garantir  a  prestação 
adequada do serviço  público.  Autorização  concedida pelo  Convênio  celebrado entre  a 
concessionária e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF. 
Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

189. Processo :1.00.000.004438/2012-53 Voto: 5222/2012 Origem: PRM/Altamira-PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito policial. Possível crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de recebimento 

irregular de madeira (art. 46 da Lei n. 9.605/98). Suposta emissão fraudulenta de guia de 
transporte florestal.  Contexto  fático apontando para a ocorrência de mero equívoco na 
transação realizada entre o vendedor e o comprador da madeira. Existência de alteração 
no  sistema  eletrônico  de  emissão  de  guias  florestais  que  contribuiu  para  o  erro  na 
transação comercial. Atipicidade de conduta. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

190. Processo :1.23.000.000844/2010-81 Voto: 5223/2012 Origem: PRM/Marabá-PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Descumprimento 

de cláusula contratual de financiamento de crédito rural. Contrato firmado entre a produtor 
rural  e  o  Banco  da  Amazônia.  Ilícito  de  natureza  cível.  Atipicidade  de  conduta. 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

191. Processo :1.23.000.000855/2010-61 Voto: 5224/2012 Origem: PRM/Marabá-PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Descumprimento 
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de cláusula contratual de financiamento de crédito rural. Contrato firmado entre a produtor 
rural  e  o  Banco  da  Amazônia.  Ilícito  de  natureza  cível.  Atipicidade  de  conduta. 
Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

192. Processo :1.20.000.000004/2010-20 Voto: 5225/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Notícia-crime. Possível delito de corrupção passiva, 

previsto no art. 317 do CP. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Servidores 
que teriam expulsado o noticiante, indevidamente, do lote que ocupava, em assentamento 
do Incra, e incluído outra pessoa em seu lugar, mediante suposto recebimento de propina. 
Diligências. Constatação de que o noticiante foi  excluído do assentamento porque não 
residia no lote designado. Inexistência de indícios de que houve recebimento de propina 
ou de  qualquer  outro  tipo  de irregularidade.  Impossibilidade  de realização  de maiores 
diligências, tendo em vista que os fatos ocorreram em 1999. Ausência de justa causa para 
o prosseguimento da persecução penal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

193. Processo :1.20.000.001006/2009-01 Voto: 5226/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  administrativo.  Notícia-crime  com  informações  genéricas  sobre  suposto 

descaso do governo Federal e do Estado de Mato Grosso, sobre irregularidades em eleições 
municipais e sobre cobrança de altos juros pelo Banco do Brasil.  Revisão de arquivamento 
(LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  descrição  de  fatos  criminosos.  Representação 
genérica  e  desconexa.  Descrição  de  situações  de  interesse  pessoal  e  patrimonial  do 
noticiante.  Inexistência  de  elementos  mínimos  aptos  a  justificar  a  continuidade  deste 
procedimento. Ausência de justa causa para ação penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

194. Processo :1.14.000.000017/2012-68 Voto: 5227/2012 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peça  de  Informação.  Suposto  crime de  incitação  ao  crime  e  de  racismo.  Revisão  de 

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

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

195. Processo :1.21.001.000045/2012-31 Voto: 5228/2012 Origem: PRM/Dourado-MS
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação instauradas para apurar suposto envolvimento de agentes de Polícia 

Rodoviária Federal no contrabando de cigarros. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Existência de inquérito policial versando sobre os mesmos fatos.  Aplicação do 
princípio “ne bis in idem”. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

196. Processo :1.34.015.000060/2012-71 Voto: 5229/2012 Origem: PRM/São José do Rio Preto-SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes previsto no art. 334 do Código Penal. Revisão de 

arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Instauração  de  inquérito  policial  para  apurar  os 
mesmos fatos. Aplicação do princípio “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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

197. Processo :1.14.003.000065/2011-45 Voto: 5230/2012 Origem: PRM/Barreiras-BA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime de extorsão, previsto no art. 158 do CP. Revisão de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Atribuição  do  Ministério  Público  Estadual. 
Informações sobre a existência de ação penal já deflagrada perante a Justiça Estadual. 
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Desnecessidade da remessa destes autos ao MP Estadual. Aplicação do princípio “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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

198. Processo :1.34.015.000069/2012-82 Voto: 5231/2012 Origem: PRM/São José do Rio Preto-SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes previsto no art. 334 do Código Penal. Revisão de 

arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Instauração  de  inquérito  policial  para  apurar  os 
mesmos fatos. Aplicação do princípio “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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

199. Processo :1.34.015.000103/2012-19 Voto: 5232/2012 Origem: PRM/São José do Rio Preto-SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Descaminho (art. 334, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 

62, IV). Existência de inquérito policial versando sobre os mesmos fatos.  Aplicação do 
princípio “ne bis in idem”. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

200. Processo :1.20.001.000135/2011-88 Voto: 5233/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes previsto no art. 334 do Código Penal. Revisão de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Contrabando  de  cigarros.  Instauração  de  inquérito 
policial para apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio “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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

201. Processo :1.34.015.000177/2012-55 Voto: 5234/2012 Origem: PRM/São José do Rio Preto-SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peça de informação. Possível crime de contrabando, previsto no art. 334 do CP. Revisão de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Existência  de  peça  informativa  versando  sobre  os 
mesmos  fatos  (1.34.015.000323/2011-61).  Aplicação  do  princípio  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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

202. Processo :1.20.000.000349/2010-83 Voto: 5235/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Suposto  crime  de  exploração  clandestina  de 

telecomunicações (art. 183 da Lei n. 9.472/97). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62, IV). Existência de inquérito policial instaurado para apurar os mesmos fatos. Aplicação 
do princípio “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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

203. Processo :1.12.000.000689/2010-86 Voto: 5236/2012 Origem: PR/AP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes previstos no art. 299 e 304 do CP. Revisão de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Falsificação  de  ATPF's.  Existência  de  inquérito 
policial instaurado para apurar os mesmos fatos.  Aplicação do princípio “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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

204. Processo :1.23.002.000762/2011-05 Voto: 5237/2012 Origem: PRM/Santarém-PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possíveis crimes previstos nos arts. 46, 50-A, 67 e 69-A da Lei n.  

9.605/98 e no art. 317 do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). 
Instauração de inquérito policial para apurar os mesmos fatos. Aplicação do princípio “ne 
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bis in idem”. Homologação do arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 

Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

205. Processo :1.20.000.000994/2010-04 Voto: 5238/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Administrativo Criminal. Notícia de utilização indevida de recursos obtidos 

junto ao INCRA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito 
policial  versando  sobre  os  mesmos  fatos.  Aplicação  do  princípio  “ne  bis  in  idem”. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

206. Processo :1.20.000.001053/2010-80 Voto: 5239/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  informação.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Notícia-crime 

encaminhada pelo Incra. Pessoa que teria recebido crédito de instalação relativo a projeto 
de assentamento, mas não o teria utilizado para a finalidade pactuada. Instauração de 
inquérito  policial  para  apurar  o  mesmo  fato.  Aplicação  do  princípio  “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 a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

207. Processo :1.16.000.003986/2011-15 Voto: 5240/2012 Origem: PR/PR
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  informação.  Possíveis  crimes  de  evasão  e  sonegação  fiscal.  Revisão  de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inexistência de crédito constituído. Remessa de cópia 
dos  autos  à  Receita  Federal.  Ausência  de  materialidade  delitiva  enquanto  não  for 
constituído definitivamente o crédito tributário. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

208. Processo :1.00.000.003211/2012-91 Voto: 5241/2012 Origem: PRM/Patos de Minas-MG
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito Policial. Contrabando de cigarros (art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC 

75/93, art. 62, IV). Apreensão de 26 maços de cigarros de origem estrangeira. É certo que 
a natureza do produto introduzido clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção 
do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, consequentemente, o 
rígido controle em sua comercialização no território nacional.  No entanto, a quantidade 
apreendida,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a  conduta  sub 
examine. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

209. Processo :1.11.000.000334/2012-96 Voto: 5242/2012 Origem: PR/AL
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Possível fraude à execução (art. 179, CP). Revisão de arquivamento 

(LC 75/93, art. 62, IV). Trata-se de crime de ação penal de iniciativa privada, que somente se 
procede mediante queixa (art. 179, parágrafo único, CP). Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

210. Processo :1.31.000.000261/2012-40 Voto: 5243/2012 Origem: PR/RO
211. Processo :1.31.000.000263/2012-39 Voto: 5244/2012 Origem: PR/RO
212. Processo :1.31.000.000267/2012-17 Voto: 5245/2012 Origem: PR/RO
213. Processo :1.31.000.000268/2012-61 Voto: 5246/2012 Origem: PR/RO
214. Processo :1.00.000.003368/2012-16 Voto: 5247/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
215. Processo :1.00.000.003383/2012-64 Voto: 5248/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
216. Processo :1.00.000.003386/2012-06 Voto: 5249/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
217. Processo :1.00.000.003389/2012-31 Voto: 5250/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
218. Processo :1.00.000.003417/2012-11 Voto: 5251/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
219. Processo :1.00.000.003423/2012-78 Voto: 5252/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
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220. Processo :1.00.000.003438/2012-36 Voto: 5253/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
221. Processo :1.00.000.003459/2012-51 Voto: 5254/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
222. Processo :1.00.000.003510/2012-25 Voto: 5255/2012 Origem: PRM/Tabatinga-AM
223. Processo :1.20.001.000041/2011-17 Voto: 5256/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
224. Processo :1.20.001.000049/2012-56 Voto: 5257/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
225. Processo :1.20.001.000299/2011-13 Voto: 5258/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
226. Processo :1.20.001.000053/2011-33 Voto: 5259/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT

Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime de descaminho (Art. 334 do Código Penal). Revisão de 

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Tributos não recolhidos calculados em valor inferior 
ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Aplicação do 
princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

227. Processo :1.15.000.000317/2012-18   Voto: 5260/2012 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). 

Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).   Recebimento  de  1  parcela  de 
benefício previdenciário, após o óbito do beneficiário, por sua filha. Parcela referente 
ao mês em que o beneficiário ainda estava vivo. Manifesta ausência de dolo. Ausência 
de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Homologação  de  arquivamento. 
Atipicidade. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

228. Processo :1.15.000.000398/2012-48  Voto: 5261/2012 Origem: PR/CE
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Requerimento  de  auxílio-doença   previdenciário 
através  da  apresentação  de  documentos  supostamente  falsos.  Indeferimento  pela 
Previdência Social. Não recebimento de qualquer vantagem indevida. Pessoa humilde e 
de  pouca  instrução.  Manifesta  ausência  de  dolo.  Ausência  de  justa  causa  para  o 
prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

229. Processo :1.16.000.002614/2011-71 Voto: 5262/2012 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime de homicídio culposo (art. 121, §3º, do CP). Revisão 

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ministério da Saúde. Atraso no cumprimento de 
medida liminar para fornecer medicamentos. Demora no início do tratamento do paciente. 
Ocorrência  posterior  do  seu  óbito.  Diligências  junto  à  médica  responsável.  Parecer 
atestando ser impossível indicar o retardo no início do tratamento como causa da morte do 
paciente. Procedimento complexo e burocrático para aquisição de produtos farmacêuticos 
importados.  Ausência  de  elementos  aptos  à  responsabilização  de  agentes  públicos 
federais pela prática de homicídio culposo. Instauração de outro procedimento para apurar 
eventual crime de desobediência ou de prevaricação (arts. 330 e 319 do CP). Ausência de 
outras providências a serem adotadas. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

230. Processo :1.33.001.000431/2011-21 Voto: 5263/2012 Origem: PRM/Blumenau-SC
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (art. 289, CP). Revisão de arquivamento (LC n° 

75/93, art. 62-IV). O portador da cédula a entregou à autoridade policial, o que demonstra que 
não tinha o dolo de introduzi-la em circulação. Inexistência de elementos que possibilitem 
identificar  a  autoria  delitiva.  Ausência  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.
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231. Processo :1.24.000.001049/2011-53 Voto: 5264/2012 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Notícia-crime. Possível crime previsto no art.  241 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Página 
eletrônica que contém fotos de pornografia infantil. Diligências. Constatação de que o sítio 
eletrônico possui o domínio registrado nos Estados Unidos da América e de que o servidor 
pertence a uma empresa localizada nos Países Baixos. Ausência de informações sobre o 
envolvimento de pessoas situadas no Brasil. Encaminhamento do endereço eletrônico à 
Safernet  Brasil  para as medidas cabíveis.  Inexistência de outras providências a serem 
tomadas. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

232. Processo :1.23.002.000002/2012-71 Voto: 5265/2012 Origem: PRM/Santarém-PA
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental, previsto no art. 50 da Lei n° 9.605/98. 

Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Pena máxima de 1 (um) ano. Prazo 
prescricional de 4 (quatro) anos. Fatos ocorridos em data anterior a 02/10/2007. Prescrição 
da pretensão punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

233. Processo :1.30.020.000039/2012-46 Voto: 5266/2012 Origem: PRM/São Gonçalo-RJ
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de informação. Possível crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98. Revisão de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Ampliação  de  casa  em  área  de  preservação 
permanente  sem autorização  do  órgão  ambiental  competente.  Existência  de  imagens 
demonstrando que a ampliação da casa ocorreu de forma vertical, por meio da construção 
de um novo piso, sem que houvesse o impedimento de regeneração natural de vegetação. 
Fato ocorrido em 2008. Pena máxima de 6 (seis) meses. Lapso prescricional de 2 (dois) 
anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

234. Processo :1.30.020.000072/2012-76 Voto: 5267/2012 Origem: PRM/São Gonçalo-RJ
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental, previsto no art. 34, parágrafo único, inc. 

III, da Lei n° 9.605/98, consistente em transportar peixe – sardinha - de tamanho inferior ao 
permitido. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima de 3 (três) anos.  
Prazo prescricional  de 8 (oito)  anos. Fatos ocorridos em julho de 2001. Prescrição da 
pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

235. Processo :1.20.000.001126/2011-14 Voto: 5268/2012 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime previsto no art. 60 da Lei n. 9.605/98. 

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Descumprimento de condições previstas 
em licença ambiental para construção de ferrovia. Fato ocorrido em 2005. Pena máxima de 
6  (seis)  meses.  Lapso  prescricional  de  2  (dois)  anos.  Ocorrência  da  prescrição. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

236. Processo :1.28.100.000083/2007-57 Voto: 5269/2012 Origem: PRM/Mossoró-RN
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito civil público. Possível crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º, 

IV) e de fraude licitatória (Lei n. 8.666/93, art. 90). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  
62,  IV).  Indícios  da aplicação irregular  de verbas  públicas  federais  e  da existência  de 
conluio  entre  os  participantes  de  licitação  de  tomada de  preços.  Óbito  do  ex-prefeito 
investigado. Extinção de punibilidade em relação aos fatos atribuídos a ele. Suposta fraude 
licitatória ocorrida em 2002.  Pena máxima de 4 (quatro) anos.  Lapso prescricional de 8 
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(oito)  anos.  Ocorrência  da  prescrição  quanto  ao  suposto  crime  de  fraude  licitatória 
atribuído aos participantes do certame. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

237. Processo :1.34.001.005009/2009-18 Voto: 5270/2012 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de prevaricação, previsto no art. 319 

do  CP.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Atraso  injustificado  para  a 
instauração de processo administrativo disciplinar contra delegado de Polícia Federal. Fato 
ocorrido em 2007. Pena máxima de 1 (um) ano. Lapso prescricional de 4 (dois) anos. 
Ocorrência da prescrição. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

238. Processo :1.26.001.000133/2011-75 Voto: 5271/2012 Origem: PRM/ Pólo Petrolina e Juazeiro
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças de Informação. Crime de responsabilidade de ex-prefeito municipal (art. 1°, inc. III,  

do Decreto-Lei 201/67). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos 
entre 1997 e 1998. Pena máxima de 3 (três) anos. Prazo prescricional de 8 (oito) anos. 
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Ausência de indícios de apropriação ou utilização 
de recursos em proveito próprio ou alheio, capazes de caracterizar os crimes definidos nos 
incisos I e II do DL 201/67. Homologado o arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas 
atribuições. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

239. Processo :1.31.001.000012/2007-87 Voto: 5272/2012 Origem: PRM/Ji-Paraná-RO
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade previsto no art. 1º, inciso V, do 

Decreto-Lei n. 201/67. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ex-prefeito e ex-
secretário de estado. Irregularidades constatadas na prestação de contas. Fatos ocorridos 
entre 1993 e 1996. Transcurso de 16 (dezesseis) anos. Pena máxima de 3 (três) anos. 
Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

240. Processo :1.21.005.000031/2010-15 Voto: 5273/2012 Origem: PRM/Ponta Porã-MS
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa : Inquérito civil público. Possíveis crimes de responsabilidade previsto no art. 1º, incisos IV e  

VII, do Decreto-Lei n. 201/67. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ex-prefeito. 
Irregularidades  constatadas  na  aplicação  de  recursos  públicos  federais  oriundos  de 
convênio. Fatos ocorridos em 1996. Transcurso de quase 16 (dezesseis) anos. Pena máxima 
de 3 (três) anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.  Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

241. Processo :1.17.002.000006/2010-94 Voto: 5274/2012 Origem: PRM/Colatina-ES
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária 

e de sonegação de contribuições previdenciárias, previstos respectivamente nos arts. 168-
A e 337-A do Código Penal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Quitação do 
integral do débito fiscal em relação ao crime formal de apropriação indébita previdenciária 
(art. 168-A do CP). Extinção de punibilidade no que se refere a esse delito. Inexistência de 
crédito  definitivamente  constituído  em  relação  ao  crime  material  de  sonegação 
previdenciária (art.  337-A do CP).  Aplicação da Súmula Vinculante n.  24.  Ausência de 
materialidade delitiva quanto a esse último delito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

242. Processo :1.17.000.000828/2011-76 Voto: 5275/2012 Origem: PR/ES
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Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Administrativo Criminal. Crime material contra a ordem tributária (art. 1º, incs. I  

e II, da Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Inexistência de 
constituição definitiva  do  crédito  tributário  e,  consequentemente,  de condição  objetiva  de 
punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF. Homologação de arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

243.Processo:1.25.003.000706/2012-69 Voto: 5276/2012 Origem: PRM/Foz do Iguaçu-PR
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento investigatório criminal  instaurado para apurar supostos crimes de abuso de 

autoridade e de resistência à prisão (art. 4º, “b”, da Lei n. 4898/65 e art. 329 do CP). Revisão  
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Menores de idade que foram submetidos à revista 
íntima pessoal   por agente da Polícia Federal, quando tentaram embarcar em aeroporto. 
Constatação  de  que  os  menores  portavam  armas  de  fogo  e  munição  na  bagagem. 
Diligências. Ausência de indícios de irregularidades na conduta os agentes que efetuaram a 
revista íntima dos menores. Procedimento realizado em conformidade com a lei. Inexistência 
de elementos constitutivos do tipo penal de resistência (art. 329 do CP) em relação à conduta 
do responsável legal dos menores. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

244.Processo:1.28.000.001258/2011-58 Voto: 5277/2012 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento administrativo. Possíveis crimes de abuso de autoridade (art. 4º, “h”, da Lei  

n.  4.898/65),  de  falsidade  ideológica  (art.  299  do  CP),  de  peculato  (art.  312  do  CP). 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Supostas irregularidades praticadas por 
agentes  do  Ibama  ocorridas  durante  a  apreensão  de  lagostas  que  se  encontravam 
acondicionadas em caixa de isopor, em poder de um grupo de pessoas.  Notícia-crime 
relatando  que  a  apreensão  se  deu  mediante  abuso  de  autoridade,  que  o  material 
apreendido  foi  posteriormente  objeto  de  peculato  e  que  o  auto  de  infração  possuía 
equívocos  que  caracterizavam  falsidade  ideológica.  Diligências.  Apresentação  de 
justificativas  pertinentes  pelo  Ibama  contendo  o  relato  de  todos  os  acontecimentos. 
Constatação de que não houve qualquer irregularidade de natureza criminal. Ausência de 
materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

245.Processo:1.20.001.000031/2012-54 Voto: 5278/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Contrabando  de  quatro  pneus (art.  334  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  É  certo  que  a  natureza  do  produto  introduzido 
clandestinamente  no  país  impõe maior  rigor  na adoção do  princípio  da  insignificância e, 
consequentemente,  o  rígido  controle  em  sua  comercialização  no  território  nacional.  No 
entanto, a quantidade apreendida, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante 
a conduta sub examine. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

246.Processo:1.20.001.000057/2012-01 Voto: 5279/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Contrabando  de  um  pneu (art.  334  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  É  certo  que  a  natureza  do  produto  introduzido 
clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância e, 
consequentemente,  o rígido controle em sua comercialização no território  nacional.  No 
entanto,  a  quantidade  apreendida,  excepcionalmente, impõe  reconhecer  como 
insignificante a conduta sub examine. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

247.Processo:1.20.001.000163/2010-14 Voto: 5280/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
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Ementa :Peças  de  Informação.  Contrabando  de  quatro  pneus (art.  334  do  CP).  Revisão  de 
arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  É  certo  que  a  natureza  do  produto  introduzido 
clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância e, 
consequentemente,  o rígido controle em sua comercialização no território  nacional.  No 
entanto,  a  quantidade  apreendida,  excepcionalmente, impõe  reconhecer  como 
insignificante a conduta sub examine. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

248.Processo:1.20.001.000319/2011-48 Voto: 5281/2012 Origem: PRM/Cáceres-MT
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Peças  de  Informação.  Contrabando  de  quatro  pneus (art.  334  do  CP).  Revisão  de 

arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  É  certo  que  a  natureza  do  produto  introduzido 
clandestinamente no país impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância e, 
consequentemente,  o rígido controle em sua comercialização no território  nacional.  No 
entanto,  a  quantidade  apreendida,  excepcionalmente, impõe  reconhecer  como 
insignificante a conduta sub examine. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

CONTROLE EXTERNO DA  ATIVIDADE POLICIAL
249. Processo :1.20.000.001058/2010-11 Voto: 5282/2012 Origem: PR/MT

Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento investigatório criminal.  Controle Externo da Atividade Policial.  Revisão de 

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Consulta sobre porte de armas de fogo, em casas 
noturnas,  por  agentes  da  Polícia  Federal  fora  de  serviço.  Discussão  acerca  da 
possibilidade ou não de os proprietários dos recintos condicionarem a entrada dos policiais 
ao acautelamento de suas armas. Consulta já submetida ao GTCEAP-2ª CCR e distribuída 
a um de seus membros.  Análise do tema agendado para a reunião do GTCEAP que 
ocorrerá  no  dia  20.04.2012.  Ausência  de  outras  providências  a  serem  adotadas. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

250. Processo :1.18.000.000556/2012-58 Voto: 5283/2012 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. O agente policial foi 

vítima  de  assalto  quando  encontrava-se  de  folga  do  serviço  e  não  portava  qualquer 
armamento próprio ou da corporação. Inexistência de conduta a ser submetida ao controle 
externo da atividade policial. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

251. Processo :1.00.000.004102/2012-91 Voto: 5284/2012 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  administrativo.  Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Relatório de inspeção da Delegacia de Polícia 
Rodoviária Federal em São Leopoldo-RS. Ausência de fatos que caracterizem a prática de 
qualquer ilícito penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

252. Processo :1.00.000.004163/2012-58 Voto: 5285/2012 Origem: PRM/Ji-Paraná-RO
Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento  administrativo.  Controle  Externo  da  Atividade  Policial.  Revisão  de 

arquivamento (LC nº 75/93, art.  62, IV). Relatório de inspeção da Delegacia de Polícia 
Rodoviária Federal em Ji-Paraná-RO. Ausência de fatos que caracterizem a prática de 
qualquer ilícito penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

253.Processo:1.26.002.000006/2011-66 Voto: 5286/2012 Origem: PRM/Caruaru-PE
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Relatora :Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos
Ementa :Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial. Peças instauradas para 

cientificação dos  membros lotados  na PRM/Caruaru-PE sobre o  cumprimento  de  medida 
cautelar de busca e apreensão de documentos localizados na Corregedoria-Geral da Polícia 
Federal. Membros cientificados. Cumprimento do objeto. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge e a Dra. Julieta E. Fajardo de Albuquerque.

Relator: Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa

PROCESSOS  NÃO PADRÃO
254. Processo :1.18.000.001621/2010-09 Voto: 3117/2012 Origem: JF/GO

Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  POSSÍVEIS  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ARTIGOS  203 

(FRUSTRAÇÃO  DE  DIREITOS  ASSEGURADOS  POR  LEI  TRABALHISTA)  E  299 
(FALSIDADE IDEOLÓGICA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(CPP,  ART.  28,  C/C  LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV). ARQUIVAMENTO  PREMATURO. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a prática dos delitos previstos nos 
arts.  203  (frustração  de  direitos  assegurados  por  lei  trabalhista)  e  299  (falsidade 
ideológica), ambos do Código Penal.
2.  O arquivamento mostra-se prematuro diante da necessidade de realizar  diligências 
suplementares, de forma a esclarecer referências e condutas constantes nos autos. 
3. Não cabe ao Ministério Público dispor da persecução penal se existentes indícios de 
autoria e materialidade delitiva, como mostram os autos, ainda mais quando subsistem 
diligências passíveis de serem realizadas, por força dos princípios da obrigatoriedade da 
Ação Penal Pública e do in dubio pro societate.
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. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

255. Processo :1.17.000.000384/2012-50 Voto: 3118/2012 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL CRIME DE FRUSTRAÇÃO DE DIREITOS 

TRABALHISTAS (CP, ART. 203) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO  PÚBLICO (CP, ART. 
297,  §4°).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  N°  32).  COMPETÊNCIA  FEDERAL. 
ENUNCIADO  N°  27.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  E 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 337-A). REVISÃO 
DE  ARQUIVAMENTO  (ART.  62,  INC.  IV,  LC  Nº  75/93).  PRINCÍPIOS  DA INTERVENÇÃO 
MÍNIMA  E  DA  FRAGMENTARIEDADE,  BEM  COMO  AUSÊNCIA  DE  CONSTITUIÇÃO 
DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE  CONDIÇÃO  OBJETIVA DE 
PUNIBILIDADE (SÚM. VINC. N° 24, STF). HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1. A competência é da Justiça Federal, embora ausente ofensa à organização geral do 
trabalho ou direitos dos trabalhadores considerados coletivamente.
2. A competência para julgar – todos – os crimes contra a organização do trabalho é da 
Justiça Federal. Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109 da 
Constituição Federal não o faz. Necessidade de revisão dos precedentes.
3. Enunciado n° 27, 2ª CCR: “A persecução penal relativa aos crimes previstos nos §§ 3° e 
4°  do  art.  297  do  Código  Penal  é  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal,  por 
ofenderem à Previdência Social”.
4.  Inexistência  de  constituição  definitiva  do  crédito  tributário  e,  consequentemente,  de 
condição objetiva de punibilidade do crime do art. 337-A do CP, quanto ao valor não objeto 
da  condenação  na  reclamatória.  Aplicação  do  princípio  da  intervenção  mínima  e  da 
fragmentariedade em relação ao credito já constituído (R$ 281,88).
5. Homologação de arquivamento quanto ao crime previsto no art.  337-A do CP e não 
homologação do declínio de atribuições em relação aos crimes dos arts. 297, §4º, e 203, 
do  CP,  com a  designação  de  outro  membro  do  Parquet  Federal  para  prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.
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256. Processo :1.25.006.001436/2011-01 Voto: 3119/2012 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA. DESOBEDIÊNCIA 

A  ORDEM  EMANADA DE  JUIZ  DE  VARA  FEDERAL  (CP,  ART.  330).  CONFLITO  DE 
ATRIBUIÇÕES QUE SE RESOLVE SEGUNDO O LUGAR DA INFRAÇÃO, QUAL SEJA, O 
DO JUÍZO PERANTE O QUAL A ORDEM DEIXOU DE SER CUMPRIDA.
1.  Trata-se  de  peças  de  informação  instauradas  para  apurar  possível  crime  de 
desobediência (CP, art. 330), praticado por representantes legais de instituição bancária, 
uma vez que intimados para promover atos processuais em ação ordinária em trâmite na 
1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Maringá/PR, mantiveram-se inertes.
2.  O crime de desobediência se consuma no lugar onde o agente deixa de cumprir  a  
ordem judicial  que,  no  caso,  era  promover  atos  processuais,  ou  seja,  no  local  onde 
sediada a Vara Federal de Maringá/PR. 
3. Fixação da atribuição do procurador da República suscitado.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

257. Processo :1.34.017.000023/2012-43 Voto: 3120/2012 Origem: JF/SP
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  CONTRABANDO  (CP,  ART.  334). 

MÁQUINAS  CAÇA-NÍQUEIS  MONTADAS  COM  COMPONENTES  DE  ORIGEM 
ESTRANGEIRA. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). 
ENQUADRAMENTO  TÍPICO.  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Tratando-se de contrabando de equipamentos empregados na prática de jogo de azar 
proibido, como se dá na espécie,  não se afigura possível  a aplicação do princípio da 
insignificância.  
2.  In casu,  diante dos elementos colacionados que evidenciam a autoria e a materialidade 
delitiva,  impõe-se  o  prosseguimento  da  persecução  penal,  mostrando-se  inapropriado  o 
arquivamento do presente feito, considerando a inaplicabilidade do postulado da insignificância. 
3.  Designação  de  outro  Membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

258. Processo :1.34.010.000053/2012-10 Voto: 3121/2012 Origem: JF/SP
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE CONTRABANDO DE CIGARROS (CP, 

ART. 334). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 28 DO CP C/C ART. 62,  IV,  DA LC 
75/93). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONAL APLICABILIDADE AO CASO. 
INSISTÊNCIA NO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO.
1. É certo que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país – cigarros – impõe 
maior rigor na adoção do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e,  
consequentemente, o rígido controle em sua comercialização no território nacional.
2. In casu, foram apreendidos apenas 30 (trinta) maços de cigarros de origem estrangeira, 
o que, excepcionalmente, impõe reconhecer como insignificante a conduta sub examine.
3. Insistência no pedido de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

259. Processo :1.05.000.000659/2009-71 Voto: 3122/2012 Origem: PRR 5ª REGIÃO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Relatora
para 
Acórdão

Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque Voto: 7628/2012

Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  SUPOSTO  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA 
PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO EM RAZÃO 
DA  INEXISTÊNCIA  DE  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO  CONSTITUÍDO.  CRIME  FORMAL. 
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE 
DO ART. 83, DA LEI N. 9.430/96. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. O delito contra a Previdência Social previsto no artigo 168-A tem natureza formal,  não 
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exigindo para sua consumação um resultado naturalístico. Caracteriza-se, de acordo com 
o tipo penal, pela mera supressão ou redução do desconto da contribuição,  não havendo 
motivo para se obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo 
destinado a apurar o prejuízo efetivamente experimentado.
2. No entanto, o art. 83, da Lei n. 9.430/96, com redação alterada pela Lei n. 12.350/2010, 
desconsiderando  o  caráter  formal  dos  crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária, 
passou a exigir   o exaurimento do processo administrativo tributário antes do envio ao 
Ministério Público da representação fiscal para fins criminais.
3. A referida lei não se encontra em sintonia com as normas  principiológicas de Direito 
Penal, sobretudo com aquelas disciplinadoras dos crimes formais que, como se sabe, não 
exigem, para sua configuração, a ocorrência de um resultado naturalístico.
4. Não foi por outra razão que o Supremo Tribunal Federal assentou que o delito previsto 
no art. 168-A do CP não necessita do exaurimento na esfera administrativa para o início da 
persecução penal (Inq 2537 AgR-ED, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, 
julgado em 28/08/2008, DJe-216 DIVULG 13-11-2008 PUBLIC 14-11-2008 EMENT VOL-
02341-01 PP-00100) .
5.Voto pela não homologação do arquivamento e designação de outro membro do MPF 
para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por maioria o voto da Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque. Vencido 
o Relator. Participou da votação a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

260. Processo :1.34.001.001809/2003-66 Voto: 3123/2012 Origem: JF/SP
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO QUALIFICADO (CP, ART. 

171, §3º). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93, ART. 62, IV). 
FASE PRÉ-PROCESSUAL:  “IN DUBIO PRO SOCIETATE”.  INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE 
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA 
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do delito previsto no 
art.  171,  §3º,  do  CP,  em razão  de  levantamentos  indevidos  de  valores  referentes  a 
benefício pago após o óbito da titular.
2.  O  membro  do  MPF  requereu  o  arquivamento  por  entender  que  não  houve  dolo 
específico de fraudar na conduta da investigada, pedido indeferido pela magistrada.
3.  A promoção  de  arquivamento,  pelo  exclusivo  argumento  de  ausência  de  dolo  do 
investigado, não pode ser considerada nesta fase pré-processual, pois, neste momento, 
vigora o princípio in dubio pro societate.
4.  Dessa  forma,  o arquivamento  do  presente  inquérito  mostra-se prematuro diante  da 
necessidade de esclarecimentos de referências e condutas constantes dos autos, e da 
possibilidade  dos  fatos  descritos  configurarem,  ao  menos  em  tese,  ilícito  penal,  
justificando-se o prosseguimento das investigações. 
5. Designação de outro membro para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

261. Processo :1.00.000.003782/2012-25 Voto: 3031/2012 Origem: PRM/IMPERATRIZ/MA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (CP, ART. 273, § 

1º-B,  I). FABRICAÇÃO  DE  PRODUTOS  SANEANTES  SEM  REGISTRO  NA  ANVISA. 
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº  33). AUSÊNCIA DE LESÃO AOS SERVIÇOS 
PRESTADOS  PELA ENTIDADE  AUTÁRQUICA FEDERAL.  OFENSA AO BEM JURÍDICO 
QUE É OBJETO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA NÃO SE CONFUNDE COM OFENSA À 
PRÓPRIA  ATIVIDADE  DA  AUTARQUIA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL. 
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  PARA  O 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
1. Possível crime contra a saúde pública (CP, art. 273, § 1º-B, I), consistente na fabricação 
sem regularização de produtos saneantes domissanitários.
2. A procuradora da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, por entender que, em síntese, a conduta investigada não acarreta lesão 
à ANVISA, tampouco à União ou qualquer de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, bem como não há indícios de internacionalidade da conduta.
3.  O bem jurídico  tutelado pela  norma do artigo 273 e parágrafos,  do Código Penal  é a  
incolumidade pública,  mais  especificamente  a  saúde pública.  A atividade da ANVISA,  de 
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registro  e  fiscalização  de  produtos  terapêuticos  não  é  atingida  pelas  práticas  criminosas 
descritas no artigo 273 e parágrafos, do CP. Ausência, pois, de ofensa a bens, serviços e 
interesses federais, que poderiam caracterizar a competência federal e a atribuição do MPF. 
4.  A exclusividade da ANVISA no exercício da atividade de registro e fiscalização dos 
produtos terapêuticos, medicinais ou saneantes não é suficiente para atrair a competência 
federal.
5. Hipótese semelhante à da atuação da ANP e do IBAMA, em que não se reconhece 
interesse federal na ofensa aos bens jurídicos objeto de sua fiscalização (combustíveis e 
meio ambiente).
6.  Competência  e  atribuição  federais  que  só  se  reconhece  quando há  importação  ou 
exportação do produto. Precedentes.
7. Ausência de atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para investigar os fatos.
8. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por maioria o voto do Relator. Vencida a Dra. Julieta E. Fajardo Cavalcanti de 
Albuquerque. Participou da votação a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos.

262. Processo :1.00.000.003791/2012-16 Voto: 3032/2012 Origem: PRM/IMPERATRIZ/MA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (CP, ART. 273, § 

1º-B,  I). COMERCIALIZAÇÃO  DE  PRODUTOS  SANEANTES  SEM  REGISTRO  NA 
ANVISA.  REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33).  AUSÊNCIA DE LESÃO AOS 
SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. OFENSA AO BEM 
JURÍDICO QUE É OBJETO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA NÃO SE CONFUNDE COM 
OFENSA  À  PRÓPRIA  ATIVIDADE  DA  AUTARQUIA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
ESTADUAL.  PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO 
PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
1.  Possível  crime  contra  a  saúde  pública  (CP,  art.  273,  §  1º-B,  I),  consistente  na 
comercialização sem regularização de produtos saneantes domissanitários.
2. O procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, por entender que, em síntese, a conduta investigada não acarreta lesão 
à ANVISA, tampouco à União ou qualquer de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, bem como não há indícios de internacionalidade da conduta.
3.  O bem jurídico  tutelado pela  norma do artigo 273 e parágrafos,  do Código Penal  é a  
incolumidade pública,  mais  especificamente  a  saúde pública.  A atividade da ANVISA,  de 
registro  e  fiscalização  de  produtos  terapêuticos  não  é  atingida  pelas  práticas  criminosas 
descritas no artigo 273 e parágrafos, do CP. Ausência, pois, de ofensa a bens, serviços e 
interesses federais, que poderiam caracterizar a competência federal e a atribuição do MPF. 
4.  A exclusividade da ANVISA no exercício da atividade de registro e fiscalização dos 
produtos terapêuticos, medicinais ou saneantes não é suficiente para atrair a competência 
federal.
5. Hipótese semelhante à da atuação da ANP e do IBAMA, em que não se reconhece 
interesse federal na ofensa aos bens jurídicos objeto de sua fiscalização (combustíveis e 
meio ambiente).
6.  Competência  e  atribuição  federais  que  só  se  reconhece  quando há  importação  ou 
exportação do produto. Precedentes.
7. Ausência de atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para investigar os fatos.
8. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

263. Processo :1.33.000.004032/2009-24 Voto: 3124/2012 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA  (CP, ART.  337-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(LC  75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE. 
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se  de  procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  possível  prática  do 
crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A).
2. A procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar 
que o valor de R$ 10.000,00 é o parâmetro para a aplicação do princípio da insignificância 
nos crimes tributários, nele incluso as hipóteses do art. 337-A do CP, sob a justificativa de 
que se a cobrança na esfera cível é desnecessária, com mais razão o é na esfera criminal, 

57



mormente considerando o princípio fragmentário que guia o Direito Penal. 
3. Em se tratando de crimes em detrimento da Previdência Social, a aplicação do princípio 
da insignificância deve ser feita com parcimônia, ante o grau de reprovabilidade de tais 
condutas que, além de configurar lesão ao patrimônio público, comprometem a higidez de 
um sistema calcado na participação de futuros beneficiários, em regime de contribuição. 
Fraudar a Previdência põe em risco a sustentabilidade do mecanismo de seguro social.
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. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

264. Processo :1.22.013.000040/2012-31  Voto: 3125/2012 Origem: PRM/POUSO ALEGRE/MG
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO.  CRIMES DE  SONEGAÇÃO FISCAL (LEI  8137/90,  ART.  1º), 

EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRAS (LEI 9605/98, ART. 46) E FRUSTRAÇÃO DE DIREITO 
ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA (CP, ART.  203).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO 
(LC Nº  75/93,  ART. 62,  IV). ARQUIVAMENTO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO 
MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Peças informativas criminais instauradas para apuração da prática, em tese, de sonegação 
fiscal (Lei n. 8.137/90, art. 1º), extração ilegal de madeira (Lei nº 9605/98, art. 46), bem como  
frustração de direito assegurado por lei trabalhista (CP, art. 203) devido à notícia de que os 
trabalhadores de madeireira não utilizam equipamento de proteção individual – EPI.
2.  O  arquivamento  do  presente  mostra-se  prematuro  diante  da  existência  de  outras 
diligências pendentes e da necessidade de esclarecimentos de referências e condutas 
constantes dos autos, justificando-se o prosseguimento das investigações.
3.  Designação  de  outro  membro  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na 
persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

265. Processo :1.00.000.004510/2012-42 Voto: 3157/2012 Origem: PRM/IMPERATRIZ/MA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA (CP, ART. 273, § 

1º-B, I E V). EXPOSIÇÃO À VENDA DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO NA ANVISA. 
REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 33). AUSÊNCIA DE LESÃO AOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL. OFENSA AO BEM JURÍDICO 
QUE É OBJETO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA NÃO SE CONFUNDE COM OFENSA À 
PRÓPRIA  ATIVIDADE  DA  AUTARQUIA.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL. 
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  PARA  O 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 
1.  Possível  crime contra a saúde pública (CP,  art.  273,  § 1º-B,  I  e V),  consistente na 
exposição à venda ou manutenção em estoque de medicamentos em desacordo com a 
legislação vigente.
2. O procurador da República oficiante requereu o declínio de atribuições ao Ministério 
Público Estadual, por entender que, em síntese, a conduta investigada não acarreta lesão 
à ANVISA, tampouco à União ou qualquer de suas entidades autárquicas ou empresas 
públicas, bem como não há indícios de internacionalidade da conduta.
3.  O bem jurídico  tutelado pela  norma do artigo 273 e parágrafos,  do Código Penal  é a  
incolumidade pública,  mais  especificamente  a  saúde pública.  A atividade da ANVISA,  de 
registro  e  fiscalização  de  produtos  terapêuticos  não  é  atingida  pelas  práticas  criminosas 
descritas no artigo 273 e parágrafos, do CP. Ausência, pois, de ofensa a bens, serviços e 
interesses federais, que poderiam caracterizar a competência federal e a atribuição do MPF. 
4.  A exclusividade da ANVISA no exercício da atividade de registro e fiscalização dos 
produtos terapêuticos, medicinais ou saneantes não é suficiente para atrair a competência 
federal.
5. Hipótese semelhante à da atuação da ANP e do IBAMA, em que não se reconhece 
interesse federal na ofensa aos bens jurídicos objeto de sua fiscalização (combustíveis e 
meio ambiente).
6.  Competência  e  atribuição  federais  que  só  se  reconhece  quando há  importação  ou 
exportação do produto. Precedentes.
7. Ausência de atribuição do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL para investigar os fatos.
8. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
266. Processo :1.30.001.006125/2011-18 Voto: 3126/2012 Origem: PR/SP

Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Possível prática de crime militar (CPM, arts. 228 a 231). Suposta 

ocorrência de crime contra a inviolabilidade dos segredos de caráter particular. Revisão de 
declínio (Enunciado nº 32). Competência da Justiça Militar da União, nos termos do art. 
124 da CF/88. Atribuição do Ministério Público Militar. Homologação do declínio ao MPM.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

267. Processo :1.15.001.000240/2011-87 Voto: 3127/2012 Origem: PRM/LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo.  Possível  fraude em procedimento licitatório  no âmbito  da 

administração  municipal  (Lei  n°  8.666/93).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32). 
Diligências. Informações contidas nos autos revelam que não há participação de verbas 
federais no presente caso.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a 
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  de 
declínio ao MPE.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

268. Processo :1.13.000.001836/2011-89 Voto: 3128/2012 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Possível prática do crime de homicídio (CP, art. 121). Notícia de 

assassinato de professora (índia) por seu ex-companheiro. Revisão de declínio (Enunciado 
nº 32). Questão individual, não estando relacionada aos direitos dos índios.  Ausência de 
indícios que demonstrem prejuízo a interesses de comunidade indígena considerada como 
um  todo,  sua  cultura,  sua  terra,  e  sua  vida.  Competência  da  Justiça  Estadual. 
Homologação do declínio ao MPE.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

269. Processo :1.33.016.000025/2012-80 Voto: 3129/2012 Origem: PRM/RIO DO SUL/SC
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Possível crime de pedofilia (Lei n° 8.069/90, art. 241-D). Suposto 

aliciamento de adolescente por meio da internet.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32). 
Comunicações restritas aos particulares. Inexistência de indícios de transnacionalidade da 
conduta.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do 
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de 
atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

270. Processo :1.19.000.001321/2011-65 Voto: 3130/2012 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação.  Possível  crime de estelionato (CP,  art.  171).  Suposta realização 

fraudulenta de empréstimo na modalidade CDC, celebrado em nome da vítima com o 
Banco do Brasil.  Revisão de declínio  (Enunciado  nº  32).  Súmula 42/STJ:  “Compete a 
Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte Sociedade de 
Economia Mista e os crimes praticados em seu detrimento”. Ausência de elementos de 
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação 
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

271. Processo :1.11.000.000142/2012-80 Voto: 3158/2012 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças  de  informação.  Possível  crime  de  ameaça  (CP,  art.  147),  praticado  contra 

assentados por Coordenador de Assentamento. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Os 
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fatos narrados não possuem vinculação com disputas pela posse de terra que envolvam 
interesse  do  INCRA ou  da  União.  Ausência  de  elementos  de  informação  capazes de 
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação 
de declínio ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
272. Processo :1.30.019.000099/2007-31 Voto: 3131/2012 Origem: PRM/TERESÓPOLIS/RJ

Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento  administrativo  instaurado  para  acompanhar  e  fiscalizar  o  regular 

cumprimento de  pena privativa de liberdade,  convertida em pena restritiva  de direitos, 
aplicada a réu por Juízo de Vara Federal. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, 
IV). Cumprimento de todas as determinações impostas. Extinção da punibilidade declarada 
por sentença transitada em julgado. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

273. Processo :1.17.001.000062/2010-39 Voto: 3132/2012 Origem: PRM/C. DO ITAPEMIRIM/ES
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Supostas práticas dos crimes  previstos no art. 2º da Lei nº 

8.176/91 e 55 da Lei nº 9.605/98. Explorar pedreira com possível poluição do ar e danos à  
saúde  pública.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências. 
Esclarecimentos. Pessoa jurídica acusada  apresentou licença dos órgãos ambientais para 
a  exploração  da  atividade  em  destaque.  Ausência  de  elementos  suficientes  de 
materialidade delitiva.  Inexistência  de elementos de informação mínimos necessários à 
deflagração de persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

274. Processo :1.00.000.004222/2012-98 Voto: 3133/2012 Origem: PRM/ERECHIM/RS
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Suposto 

descarte irregular de medicamentos e alimentos diversos. Revisão de arquivamento (LC nº 
75/93, art. 62, IV). Diligências. Fatos ocorridos entre 1999 e 2000. Prescrição da pretensão 
punitiva (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade. Ademais, o suposto material enterrado 
não  foi  encontrado.  Ausência  de  elementos  suficientes  de  materialidade  delitiva. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

275. Processo :1.26.001.000093/2007-85 Voto: 3134/2012 Origem:PRM/POLO S.TALHADA - SALGUEIRO/PE
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Possível crime de abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65), praticado 

contra detento custodiado em presídio federal, por ser considerado de alta periculosidade. 
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações contidas nos 
autos revelam que as atitudes tomadas em relação ao reeducando foram justificadas, sem 
que tenha havido ação de forma indevida ou arbitrária. Ausência de indícios da prática de 
crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

276. Processo :1.03.000.000509/2010-75 Voto: 3135/2012 Origem: PRR 3ª REGIÃO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de apropriação indébita previdenciária 

(CP, art. 168-A). Suposto não recolhimento de contribuições descontadas de servidores 
municipais.  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações 
prestadas pela Receita Federal revelam que as contribuições descontadas dos servidores, 
no exercício apurado, foram efetivamente recolhidas. Ausência de indícios da prática de 
crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.
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277. Processo :1.35.000.001487/2011-38 Voto: 3136/2012 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças  de  informação.  Apuração  de  eventuais  irregularidades  no  repasse  de  verbas 

federais a Organizações Não-Governamentais. Suposta inexistência fática das referidas 
ONGs. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Informações contidas 
nos  autos  revelam  a  comprovação  da  existência  fática  e  jurídica  das  entidades 
investigadas.  Exaurimento  do  objeto.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

278. Processo :1.12.000.000174/2011-67 Voto: 3137/2012 Origem: PR/AP
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças  de  informação.  Apuração  de  possíveis  condutas  ilícitas,  praticadas  por  pessoa 

jurídica exploradora de jogos online.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV). 
Diligências. Esclarecimentos. Informações contidas nos autos revelam que as operações 
realizadas  pela  acusada  não  dizem  respeito  a  jogos  de  azar.  Ausência  de  suporte 
probatório mínimo a embasar futura ação penal. Inexistência de qualquer indício da prática 
de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

279. Processo :1.18.000.000372/2012-98 Voto: 3138/2012 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Representação via e-mail noticiando suposta apologia a crimes tais 

como estupro e racismo contra grupos sociais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  
62,  IV).  Informações  contidas  nos  autos  revelam  a  existência  de  procedimentos  já 
instaurados  para  apurar  os  mesmos  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. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

280. Processo :1.25.002.000018/2012-17 Voto: 3139/2012 Origem: PRM/CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 

308  do  CP.  Investigado  identificou-se  indevidamente  como  terceiro  em  Delegacia, 
apresentando, inclusive, cédula de identidade falsificada. Revisão de arquivamento (LC 
75/93, art. 62, IV). Informações contidas nos autos revelam a existência de ação penal já 
instaurada  para  apurar  os  mesmos  fatos  ora  tratados  (nº  5006327-72.2011.404.7005). 
Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

281. Processo :1.04.004.000035/2007-99 Voto: 3140/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Acompanhamento da aplicação de recursos públicos federais 

repassados  em  razão  de  convênio  firmado  entre  a  Fundação  Nacional  de  Saúde  e 
Município.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  Diligências. Desistência do 
objeto  do  convênio  pelo  município  e  devolução  integral  dos  recursos  repassados, 
devidamente  corrigidos.  Inexistência  de  dano  ao  erário.  Ausência  de  elementos  que 
justifiquem o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

282. Processo :1.04.004.000100/2007-86 Voto: 3141/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Acompanhamento da aplicação de recursos públicos federais 

repassados  em  razão  de  convênio  firmado  entre  a  Fundação  Nacional  de  Saúde  e 
Município.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações 
contidas nos autos revelam que o convênio encontra-se cancelado, sem a liberação de 
qualquer recurso público, em virtude da não aprovação do projeto apresentado. Ausência 
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de elementos que justifiquem o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

283. Processo :1.04.004.000416/2009-30 Voto: 3142/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Acompanhamento da aplicação de recursos públicos federais 

repassados  em  razão  de  convênio  firmado  entre  a  Fundação  Nacional  de  Saúde  e 
Município.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  Diligências.  Constatação de 
que não houve liberação de qualquer recurso público ao Município convenente, em virtude 
da  não  aprovação  do  projeto  apresentado.  Ausência  de  elementos  que  justifiquem o 
prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

284. Processo :1.04.004.000446/2010-80 Voto: 3143/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Acompanhamento da aplicação de recursos públicos federais 

repassados em razão de convênio firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação  e  Município.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências. 
Esclarecimentos. O projeto tornou-se inviável devido a inúmeras dificuldades. Cancelamento 
do  convênio  e  devolução  integral  dos  recursos  repassados,  devidamente  corrigidos. 
Inexistência de dano ao erário. Ausência de elementos que justifiquem o prosseguimento da 
persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

285. Processo :1.04.004.000495/2010-12 Voto: 3144/2012 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Acompanhamento da aplicação de recursos públicos federais 

repassados a município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio 
de convênio. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Cumprimento do 
objeto do convênio. Prestação de contas apresentada. Ausência de indícios da prática de 
crimes. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

286. Processo :1.20.001.000035/2012-32 Voto: 3145/2012 Origem: PRM/CÁCERES/MT
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Possível  crime de descaminho (CP, art.  334).  Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  Tributos não recolhidos calculados em valor inferior 
ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Aplicação 
do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

287. Processo :1.20.001.000055/2012-11 Voto: 3146/2012 Origem: PRM/CÁCERES/MT
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Possível  crime de descaminho (CP, art.  334).  Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  Tributos não recolhidos calculados em valor inferior 
ao patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei nº 10.522/2002 (R$ 10.000,00). Aplicação 
do princípio da insignificância. Precedentes do STJ e STF. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

288. Processo :1.23.000.000529/2012-15 Voto: 3147/2012 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Possível prática do crime de falso testemunho em ação trabalhista 

(CP, art.  342). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,IV). Desconsideração do 
depoimento por completo pelo magistrado. Ausência de potencialidade lesiva da conduta. 
Atipicidade. Homologação do arquivamento. 
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

289. Processo :1.25.002.000576/2012-74 Voto: 3148/2012 Origem: PRM/CASCAVEL/PR
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Ofício encaminhado por  Diretor de Penitenciária Federal noticiando 

a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração de suposta falta 
de natureza grave imputada  a internos,  que teriam iniciado uma briga,  tendo ocorrido 
lesões em ambos os  envolvidos.  Revisão de arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV). 
Possível conduta que se amoldaria ao delito de lesão corporal (CP, art. 129), cuja ação 
penal somente se procede mediante representação (Lei nº 9.099/95, art. 88), bem como 
transgressão  disciplinar.  Ausência  de  condição  específica  para  a  propositura  da  ação 
penal. Homologação do arquivamento. 

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

290. Processo :1.25.000.000385/2012-22 Voto: 3149/2012 Origem: PR/PR
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Representação anônima noticiando a possível  prática  de crime de 

sonegação fiscal  (Lei  n° 8.137/90,  art.  1°).  Empresas de informática estariam cometendo 
crimes contra a ordem tributária, consistentes em subfaturamento de mercadorias e utilização 
de  “laranjas”.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações 
vagas e imprecisas. Ausência de suporte probatório mínimo. Não constatação de elementos 
de  informação  necessários  à  deflagração  de  persecução  penal.  Homologação  do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

291. Processo :1.19.000.000364/2011-23 Voto: 3150/2012 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Representação particular  noticiando possíveis irregularidades 

nos  pagamentos  de  pensão  especial  destinados  à  pessoas  acometidas  por  hanseníase. 
Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Informações  vagas  e 
imprecisas. Ausência  de  suporte  probatório  mínimo.  Não  constatação  de  elementos  de 
informação necessários à deflagração de persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

292. Processo :1.14.006.000023/2009-60 Voto: 3151/2012 Origem: PRM/PAULO AFONSO/BA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime contra ordem tributária (art. 1º, inciso 

I, da Lei  nº 8.137/90).  Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).  Diligências. 
Informações  contidas  nos  autos revelam o pagamento integral  do  débito.  Extinção da 
punibilidade (Lei nº 10.684/03, art. 9º, § 2°). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

293. Processo :1.22.014.000095/2009-36 Voto: 3152/2012 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). Revisão de 

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).   Fatos ocorridos em 1998. Prescrição da pretensão 
punitiva  (CP,  art.  109,  IV).  Extinção  da  punibilidade.  Conhecimento  da  promoção  de 
declínio como arquivamento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

294. Processo :1.19.000.000301/2012-58 Voto: 3153/2012 Origem: PR/MA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Possível crime de redução à condição análoga à de escravo (CP, 

art. 149). Revisão de arquivamento (LC nº 75, art. 62, IV). Não-constatação. Resultado das 
diligências  do  Ministério  do  Trabalho  e  Emprego  (MTE)  aponta  a  inexistência  de 
trabalhadores  em  condições  degradantes  na  propriedade  fiscalizada.  Ausência  de 
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materialidade delitiva a ensejar medidas na seara judicial. Homologação do arquivamento. 
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 

Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

295. Processo :1.20.000.000473/2011-20 Voto: 3159/2012 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Apuração de possível ocorrência de crime ambiental, 

tendo  em vista  a  inércia  do  IBAMA em localizar  produtos  apreendidos,  para  fins  de 
avaliação e consequente destinação adequada. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 
62,  IV).  Diligências.  Informações  contidas  nos  autos  revelam  que  referidos  bens 
encontram-se sob guarda do fiel depositário. Correta atuação da autoridade administrativa 
no  processo  de  apreensão  de  bens.  Ausência  de  indícios  da  prática  de  crime. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

296. Processo :1.18.003.002309/2008-80 Voto: 3160/2012 Origem: PRM/RIO VERDE/GO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa : Inquérito civil público instaurado objetivando alicerçar providências cabíveis no sentido de 

esclarecer,  racionalizar  e  sistematizar  as  investigações  dos  delitos  de  furto  mediante 
fraude  praticados  via  internet  e/ou  cartão  clonado  em  face  da  CEF.  Revisão  de 
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  “Projeto  Tentáculos”.  Desnecessidade  de 
manutenção do presente procedimento ativo, tendo em vista que já existe uma base de 
inteligência  própria  e  especializada  da  Polícia  Federal,  para  onde  são  encaminhadas 
cópias dos inquéritos policiais  atribuídos à unidade em questão,  referentes aos delitos 
mencionados,  conforme  Recomendação  expedida  pelo  Ministério  Público  Federal. 
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

297. Processo :1.14.004.000115/2010-01 Voto: 3161/2012 Origem: PRM/FEIRA DE SANTANA/BA
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Possível crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito 

(DL 201/67, art. 1°, VII). Omissão no dever de prestar contas de recursos provenientes do 
FNDE.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  ocorridos  em  1998. 
Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade. Homologação 
do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

298. Processo :1.20.000.001775/2010-34 Voto: 3162/2012 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa : Inquérito  civil  público.  Possível  crime  de  fraude  à  licitação  (Lei  nº  8.666/93,  art.  90). 

Fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo 
do  procedimento  licitatório.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos 
ocorridos  em  2000.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  (CP,  art.  109,  IV).  Extinção  da 
punibilidade. Arquivamento pela 5ª CCR no âmbito de suas atribuições. Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Dra. Elizeta Maria de Paiva Ramos. 

CONTROLE EXTERNO DA  ATIVIDADE POLICIAL
299. Processo :1.34.001.000230/2012-77 Voto: 3154/2012 Origem: PR/SP

Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Controle externo da atividade policial. Procedimento instaurado com 

objetivo de apurar eventual prática de ilícito penal por Delegado que teria feito constar em 
termos de declarações apenas as informações prestadas em depoimento que entendeu 
relevantes. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Inexistência de desvio de 
finalidade ou funcionalidade de distorcer o afirmado ou omitir prova. Conduta praticada em 
sua estrita função de instrução. Ausência de indícios de irregularidades na conduta da 
autoridade policial. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
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Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

300. Processo :1.34.001.006336/2011-01 Voto: 3155/2012 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Peças de informação. Controle externo da atividade policial. Procedimento instaurado 

com objetivo de apurar eventual prática de ilícito penal por policiais federais em razão 
do furto de um fuzil no interior de uma viatura. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, 
art. 62, IV). Conduta policial justificada em razão das circunstâncias do caso. Ademais, 
o fuzil foi recuperado em perfeito estado aproximadamente uma hora após o furto. 
Ausência de indícios de irregularidades na conduta dos policiais.  Homologação do 
arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

301. Processo :1.00.000.004155/2012-10 Voto: 3156/2012 Origem: PRM/JI-PARANÁ/RO
Relator :Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Ementa :Procedimento administrativo. Relatório decorrente da inspeção realizada na Delegacia de 

Polícia Federal de Ji-Paraná/RO, no dia 1º de agosto de 2011, para ciência. Relatório de 
inspeção em ordem.  Diligências devidamente empreendidas pelo MPF. Esgotamento do 
objeto do Procedimento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Julieta E. 
Fajardo Cavalcanti de Albuquerque e a Elizeta Maria de Paiva Ramos.

Confirmada a próxima Sessão de Revisão para o dia 02/05/2012, às 12:30 horas.

Brasília-DF, 16 de abril de 2012.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara

Julieta E. Fajardo Cavalcanti de Albuquerque
Subprocuradora-Geral da República

Titular

Elizeta Maria de Paiva Ramos
Subprocuradora-Geral da República

Titular

Alexandre Espinosa Bravo Barbosa
Procurador Regional da República

Suplente
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