
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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

ATA DA 591ª SESSÃO DE REVISÃO

Local e data: Brasília (DF), 03 de fevereiro de 2014.
Início e término: Das 13h às 16h.

Aos três dias do mês de fevereiro do ano 2014, em sessão realizada na Sala de Reuniões, presentes a Dra. Raquel
Elias Ferreira Dodge, Coordenadora, os Titulares Dr.  José Bonifácio Borges de Andrada,  Dr.  Oswaldo José Barbosa
Silva, e os Suplentes,  Dr.  Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho,  Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré e  a Dra.
Luiza  Cristina  Fonseca  Frischeisen,  a  2ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  MPF,  julgou  os  seguintes
procedimentos:

Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
001.Processo:0000324-34.2012.4.04.7206 Voto: 529/2014 Origem: JF/SC

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL.  CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 1º-III DO DECRETO-LEI 201/67 E 92,

CAPUT E § ÚNICO, DA LEI 8.666/93.  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC 75/93,
ART.  62-IV).  PRESENTES  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática dos crimes tipificados nos artigos 1º-III do Decreto-Lei
201/67 e 92, caput e § único, da Lei 8.666/93. Suposto desvio de recurso público (superfaturamento) de obra
executada com recursos de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e município.
2. Arquivamento fundado na ausência de indícios de prática ilícita por parte da administração pública e da
má aplicação de recursos federais no âmbito do Programa Saneamento Básico. Discordância do Juiz
Federal. Remessa à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, nos termos do
art. 28 do CPP c/c art. 62-IV da LC 75/93.
3.  Existência  de  fortes  indícios  quanto  a  existência  de  sérias  deficiências  qualitativas  das  obras
executadas. Laudos Periciais que concluíram que as obras executadas não condizem com o projeto
apresentado e com as normas preconizadas pela ABNT, bem como não atendem a sua função, razões
pelas quais “há um abandono e descrédito do sistema instalado”.
4.  Presentes  indícios  de  autoria  e  prova  da  materialidade,  ainda  que  existam dúvidas,  deve-se  dar
prosseguimento  à  persecução  penal,  considerando  que,  nesta  fase  pré-processual,  há  primazia  do
princípio do in dubio pro societate.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
002.Processo:1.23.006.000240/2013-27 Voto: 145/2014 Origem: PRM – PARAGOMINAS/PA

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime ambiental (Lei n° 9.605/98, art. 69-A) e de falsidade ideológica (CP, art. 299).

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Prestação de informações falsas ao Sistema de
Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual.
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Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

003.Processo:1.30.007.000008/2014-25 Voto: 146/2014 Origem: PRM – PETRÓPOLIS/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental. Art. 56 da Lei nº 9.605/98. Revisão de declínio (Enunciado nº

32).  Transportar  carga  perigosa  sem  licença  válida  outorgada  pelo  órgão  competente.  Transporte
interestadual.  Necessidade  de  cumulação  dos  requisitos  (tratado  ou  convenção  internacional  e
transnacionalidade da conduta) para a incidência do art. 109-V da Constituição. Não obstante o Brasil
seja signatário da Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos
Perigosos e seu Depósito, a conduta ora em análise não ostenta caráter transnacional.  Ausência de
elementos capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público Federal  para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

004.Processo:1.14.000.002919/2013-10 Voto: 149/2014 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação. Possível excesso na faculdade de punir o subordinado

(Código Penal Militar, art. 174). Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Crime efetivamente militar (art. 9º, II, a,
do Código Penal Militar). Homologação do declínio de atribuições em favor do Ministério Público Militar.

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

005.Processo:1.29.000.002820/2013-95 Voto: 150/2014 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possíveis crimes  atribuídos  a  autoridades  e  servidores  municipais,  sem  qualquer

prejuízo  a  bem,  serviços  ou  interesse  direto  e  específico  da  União,  suas  entidades autárquicas  ou
empresas públicas. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

006.Processo:1.33.007.000218/2013-21 Voto: 151/2014 Origem: PRM – TUBARÃO/SC
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de duplicata simulada (CP, art. 172). Revisão de declínio (Enunciado nº

32 da 2ª Câmara).  Crime que se consuma com a emissão fraudulenta da duplicata, conduta atribuída aos
representantes legais de empresa privada, sem qualquer participação de funcionários da Caixa Econômica
Federal. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

007.Processo:1.34.001.008069/2013-61 Voto: 152/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Crime de  extorsão  (CP,  art.  158)  praticado  entre  particulares.  Revisão  de  declínio

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

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

008.Processo:1.21.000.001755/2013-79 Voto: 153/2014 Origem: PR/MS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Representação. Possíveis crimes contra a honra (CP, artigos 139 e 140) e de ultraje a culto religioso (CP,

art.  208)  praticados  pela  internet,  entre  particulares.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª
Câmara).  Fato  narrado  que  não  se  enquadra  em qualquer  das  hipóteses  previstas  no  art.  109  da
Constituição. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal.
Enunciado  nº  51  da  2ª  Câmara:  A  persecução  penal  de  crime  contra  a  honra,  cometido  entre
particulares, ainda que praticado por meio da internet, não é de atribuição do Ministério Público Federal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

009.Processo:1.30.001.000055/2014-29 Voto: 154/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível incitação ao crime (CP, art. 286). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª

Câmara). Crime praticado via internet, atribuído a professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro –
UFRJ.  Conduta praticada fora  de suas  atribuições docentes.  Ausência  de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

010.Processo:1.34.001.007558/2013-03 Voto: 155/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato.  Invasão de dispositivo informático (CP, art. 154-A).  Revisão de declínio de atribuições

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Suposto crime praticado entre particulares. Fatos narrados que não
apontam qualquer infração penal em prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da União,
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

011. Processo:1.34.001.007981/2013-03 Voto: 156/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possíveis irregularidades ocorridas em processos criminais tramitados perante a Justiça

estadual contra a noticiante. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fatos narrados que
não apontam qualquer  infração penal em prejuízo a bem, serviços ou interesse direto e específico da
União,  suas  entidades  autárquicas  ou  empresas  públicas. Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual.

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

012.Processo:1.24.001.000300/2013-14 Voto: 157/2014 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE/PB
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis irregularidades em licitação realizada por município. Revisão

de declínio  (Enunciado nº 32).  Inexistência de recursos federais envolvidos que justifique o interesse da
União. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

013.Processo:1.34.001.007654/2013-43 Voto: 158/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Participação em disputa automobilística, em via pública, sem autorização da autoridade

competente  (Código  de  Trânsito,  art.  308).  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  da  2ª  Câmara).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

014.Processo:1.30.001.005397/2011-92 Voto: 159/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de furto (CP, art. 155) de sinal de TV a cabo. Revisão de declínio

(Enunciado nº 32). Prejuízo exclusivo à empresa privada. Ausência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
ao Ministério Público Estadual.

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

015.Processo:0112/2013 – IPL Voto: 160/2014 Origem: PRM – EUNÁPOLIS/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito Policial. Supressão de documento (CP, art. 305). Revisão de declínio (Enunciado nº 33). Crime

atribuído  a  ex-prefeito,  em  relação  a  documentos  públicos  municipais.  Ausência  de  elementos  de
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informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

016.Processo:00013/2013-4 – TC Voto: 161/2014 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Termo Circunstanciado. Posse de droga para consumo pessoal (Lei  nº  11.343, art.  28).  Revisão de

declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Investigado que portava 0,43g de  Cannabis Sativa Linneu
(maconha) no Campus da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
017.Processo:1.34.001.005545/2013-91 Voto: 196/2014 Origem: PR/SP

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. 1) Possível crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, supostamente

praticado  pela  internet.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Mensagem
postadas que constituem meras críticas aos brasileiros que utilizam a rede mundial de computadores
para a prática de jogos. Ausência de conteúdo racista.  Homologação do Arquivamento. 2) Invasão de
dispositivo informático (CP, art. 154-A, § 2º). Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32 da 2ª
Câmara). Suposto crime praticado entre particulares. Ausência de conexão com crime da competência
federal  capaz  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
018.Processo:1.13.002.000274/2013-06 Voto: 162/2014 Origem: PRM – TEFÉ/AM

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crimes ambientais. Pesca proibida e penetrar em Unidade de Conservação sem licença

da autoridade competente (Lei nº 9.605/98, artigos 34 e 52). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Materialidade comprovada pela apreensão de redes de pesca no interior da Reserva Biológica do
Abufari/AM. Infratores não localizados. Ausência de elementos suficientes da autoria delitiva. Inexistência
de diligências capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

019.Processo:1.28.200.000031/2009-14 Voto: 164/2014 Origem: PRM – CAICÓ/RN
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa : Inquérito Civil Público. Possíveis irregularidades em licitação (Lei nº 8.666/93) para fins de aquisição de

gêneros alimentícios na gestão de programas federais. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62,
IV). Diligências efetuadas junto à Receita Federal e à Secretaria Estadual de Tributação. Ausência de
indícios de irregularidades supostamente praticadas pelo gestor público, por membros da Comissão de
Licitação ou por empresas participantes do certame. Arquivamento homologado pela 5ª CCR/MPF no
âmbito de suas atribuições. Homologação do arquivamento criminal.

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

020.Processo:1.14.000.001480/2013-16 Voto: 165/2014 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Representação. Crime de prevaricação (CP, art. 319) atribuído ao

CREA pela suposta omissão no exercício da atividade fiscalizatória e crime de uso de documento falso
(CP,  art.  304)  pela  utilização  de  falsa  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART.  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Comprovada fiscalização  in  loco.  Constatada a
inexistência de obra no local. Regularidade da ART apresentada, que se destinava à obra diversa da
mencionada na representação. Ausência de elementos mínimos de materialidade delitiva justificadores
do prosseguimento das investigações. Homologação do arquivamento.

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

021.Processo:1.36.001.000245/2013-41 Voto: 166/2014 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
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Ementa :Notícia  de Fato.  Possível  crime de responsabilidade de ex-prefeito  (DL nº  201/67).  Verbas públicas
federais repassadas em razão de convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e
município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial em curso
que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

022.Processo:1.34.011.000427/2013-78 Voto: 167/2014 Origem: PRM – S. B. DO CAMPO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato.  Possível crime de falso testemunho (CP, art.  342).  Revisão de arquivamento (LC nº

75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  narrados  que  já  foram  objeto  de  outros  procedimentos  investigatórios,
devidamente arquivados. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

023.Processo:1.11.000.001437/2013-54 Voto: 168/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Divulgação de mensagens, via internet, com conteúdo preconceituoso contra mulheres e

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

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

024.Processo:1.25.001.000601/2013-19 Voto: 169/2014 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime de contrabando (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).

Existência de inquérito policial que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do  ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

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

025.Processo:1.34.010.001120/2013-02 Voto: 170/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de contrabando (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC

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

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

026.Processo:1.25.001.000600/2013-66 Voto: 171/2014 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO/PR
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV).

Existência de inquérito policial que apura os mesmos fatos. Aplicação do princípio do  ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

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

027.Processo:1.34.015.000618/2013-08 Voto: 172/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de descaminho (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC

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

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

028.Processo:1.29.004.001405/2013-84 Voto: 173/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Contrabando de cigarros(art. 334 do CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,

IV). Apreensão de 30 (trinta) maços de cigarros de origem estrangeira, para consumo próprio. Ausência
de reiteração da conduta. 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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

029.Processo:1.04.004.000397/2009-41 Voto: 174/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de

convênio firmado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA e município. Revisão de arquivamento
(LC  nº  75/93,  art.  62-IV).  Realização  de  procedimento  licitatório,  sem  indícios  de  irregularidade.
Tempestiva prestação de contas. Conclusão do objeto do convênio, nos limites do plano de trabalho
aprovado. Alcance do objetivo proposto. Documentos existentes nos autos que apontam a inexistência
de malversação de verbas públicas. Ausência de indícios de crime de responsabilidade de prefeito (DL nº
201/67). Homologação do arquivamento.

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

030.Processo:1.04.004.000450/2010-48 Voto: 175/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Verbas públicas federais repassadas em razão de convênio

firmado  entre  o  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE  e  município.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Realização de procedimento licitatório, sem indícios de irregularidade.
Conclusão do objeto do convênio, nos limites do plano de trabalho aprovado. Alcance do objetivo proposto.
Documentos existentes nos autos que apontam a inexistência de malversação de verbas públicas. Ausência
de indícios de crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67). Homologação do arquivamento.

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

031.Processo:1.01.004.000496/2011-50 Voto: 176/2014 Origem: PRM – PICOS/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de responsabilidade (DL nº 201/67). Ex-prefeito. Verbas públicas

federais  repassadas em razão de convênio  firmado entre  a  Fundação Nacional  da Saúde – FUNASA e
município, destinado a melhorias sanitárias domiciliares. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV).
Prestação  de  contas  aprovada  quase  que  em  sua  totalidade.  Objetivo  pretendido  pela  administração
alcançado. Ausência de indícios de malversação de verbas públicas. Homologação do arquivamento.

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

032.Processo:1.04.004.000242/2009-13 Voto: 177/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67).

Verbas  públicas  federais  repassadas em razão de convênio  firmado entre  a  Fundação Nacional  de
Saúde – FUNASA e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Obra executada sem
indícios  de  irregularidade.  Estendido  o  prazo  de  vigência  do  convênio.  Ausência  de  indícios  de
malversação de verbas públicas. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

033.Processo:1.04.004.000372/2010-81 Voto: 178/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67).

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).
Obra em andamento, sem indícios de irregularidade. Ausência de indícios de malversação de verbas
públicas.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  serem  reabertas  se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

034.Processo:1.04.004.000433/2010-19 Voto: 179/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67).

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).
Obra em andamento, sem indícios de irregularidade. Estendido o prazo de vigência do convênio para
17/12/2014 e da prestação de contas para 15/02/2015. Ausência de indícios de malversação de verbas
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públicas.  Arquivamento  que  não  gera  coisa  julgada,  podendo  as  investigações  serem  reabertas  se
houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

035.Processo:1.04.004.000632/2009-85 Voto: 180/2014 Origem: PRR/4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento de Acompanhamento de Convênio. Crime de responsabilidade de prefeito (DL nº 201/67).

Verbas  públicas  federais  repassadas em razão de convênio  firmado entre  a  Fundação Nacional  de
Saúde – FUNASA e município. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Obra executada sem
indícios  de  irregularidade.  Estendido  o  prazo  de  vigência  do  convênio.  Ausência  de  indícios  de
malversação de verbas públicas. Arquivamento que não gera coisa julgada, podendo as investigações
serem reabertas se houver notícia de novas provas (CPP, art. 18). Homologação do arquivamento.

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

036.Processo:1.36.001.000171/2013-43 Voto: 181/2014 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Convênio.  Repasse  de  verbas  públicas  federais  à  municipalidade.  Crime  de

responsabilidade de ex-prefeito, definido no artigo 1º-IV do DL nº 201/67. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, IV). Fato narrado ocorrido no ano de 2004. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV).
Prescrição (CP, art. 109, IV). Ausência de indícios de apropriação ou utilização de recursos em proveito
próprio  ou  alheio,  capazes de  caracterizar  os  crimes  definidos  nos  incisos  I  e  II  do  DL nº  201/67.
Homologação do arquivamento.

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

037.Processo:1.23.000.000104/2012-14 Voto: 182/2014 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Convênio. Repasse de verbas públicas federais à municipalidade.

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

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

038.Processo:1.19.000.000941/2013-49 Voto: 183/2014 Origem: PR/MA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de informação. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC nº

75/93, art. 62, IV). Possível descumprimento de ordem judicial. Representação formulada antes de que a
suposta autoridade coatora, destinatária da ordem, tivesse conhecimento da decisão liminar proferida.
Agravo de Instrumento interposto  com o intuito  de obstar  a  produção de efeitos da decisão judicial
agravada.  Concessão  de  efeito  suspensivo  deferida.  Posterior  improcedência  do  Mandado  de
Segurança. Ausência de materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.

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

039.Processo:1.34.007.000305/2013-41 Voto: 184/2014 Origem: PRM – MARÍLIA/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento

(LC nº 75/93, art. 62, IV). Recebimento indevido de 2 (duas) parcelas de benefício previdenciário após a morte
da segurada em 13/09/2001, totalizando o montante de R$ 379,43. Último saque efetuado em 14/02/2002.
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético.  Segurada que não possuía procurador ou
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

040.Processo:1.27.000.001969/2013-21 Voto: 185/2014 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de

arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de 05 (cinco)  parcelas  de benefício
previdenciário após a morte do segurado em 06/10/2004, totalizando o montante original de R$ 1.560,00.
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou
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representante legal. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de

Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

041.Processo:1.27.000.001979/2013-67 Voto: 186/2014 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de 04 (quatro)  parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 22/03/2005, totalizando o montante original de R$ 1.120,00.
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

042.Processo:1.27.000.002160/2013-17 Voto: 187/2014 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de 04 (quatro)  parcelas de benefício
previdenciário após a morte da segurada em 15/07/2004, totalizando o montante original de R$ 1.040,00.
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

043.Processo:1.27.000.002216/2013-33 Voto: 188/2014 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de

arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Recebimento indevido de 05 (cinco)  parcelas  de benefício
previdenciário após a morte do segurado em 26/10/2004, totalizando o montante original de R$ 1.300,00.
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurado que não possuía procurador ou
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

044.Processo:1.34.007.000309/2013-29 Voto: 189/2014 Origem: PRM – MARÍLIA/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular,
em 22/02/2013. Saque ocorrido em 27/02/2013, referente ao mês do óbito, por pessoa não identificada.
Benefício recebido mediante a utilização de cartão magnético. Segurada que não possuía procurador ou
representante legal. Ausência de indícios de autoria. Homologação do arquivamento.

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

045.Processo:1.34.007.000316/2013-21 Voto: 190/2014 Origem: PRM – MARÍLIA/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  estelionato  contra  o  INSS  (CP,  art.  171,  §  3º).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62-IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito da titular,
em 31/07/2013. Saque ocorrido em 07/08/2013, referente ao mês do óbito. Valores sacados que foram
utilizados para custear despesas com a hospitalização da titular do benefício. Evidente ausência de dolo.
Homologação do arquivamento.

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

046.Processo:1.34.014.000375/2013-18 Voto: 191/2014 Origem: PRM – S. J. DOS CAMPOS/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Notícia de fato. Suposta extração irregular de recursos minerais (areia). Crime tipificado no  art. 2º da Lei

8.176/91 (crime contra o patrimônio da União, na modalidade usurpação). Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, IV). Empresa que possui título de lavra em vigor perante o DNPM. Desenvolvimento regular das
atividades de lavra na respectiva área. Ausência de indícios de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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047.Processo:1.14.004.000228/2007-01 Voto: 192/2014 Origem: PRM – IRECÊ/BA
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra a ordem tributária – art. 1º, I, II e III, da Lei nº

8.137/90.  Omissão  de  rendimentos  recebidos  por  pessoa  física,  no  exercício  2004.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Pagamento integral do débito. Extinção da punibilidade (art. 69,
parágrafo único, da Lei nº 11.941/2009). Homologação do arquivamento.

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

048.Processo:1.15.001.000310/2011-05 Voto: 193/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento  administrativo.  Suposto  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A).

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário
com exigibilidade suspensa em face da adesão do município ao Parcelamento Especial regido pela MP
nº 589/2012 (convertida na Lei nº 12.810/2013). Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins
de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. Isto porque a ausência
de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de
recurso do Fundo de Participação do Municípios, para sua quitação. Interpretação sistemática do art. 3º
da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012) c/c o inciso I do parágrafo único do art. 160 da
Constituição Federal. Homologação do arquivamento.

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

049.Processo:1.29.000.002690/2013-91 Voto: 194/2014 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Peças de Informação. Estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC nº

75/93, art.  62-IV). Possível fraude no recebimento de benefício previdenciário. Segurada falecida em
24/02/1998.  Saques indevidos  efetuados até  08/05/1998.  Extinção  de  punibilidade  (CP,  art.  107-IV).
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109-III). Homologação de arquivamento.

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

050.Processo:1.29.011.000052/2012-25 Voto: 195/2014 Origem: PRM – URUGUAIANA/RS
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) e de

sonegação de contribuição previdenciária (CP, art.  337-A). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  IV).  Pagamento integral  do  débito.  Extinção  da  punibilidade  (art.  69  da  Lei  nº  11.941/2009).
Homologação do arquivamento.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
051.Processo:1.32.000.000939/2013-38 Voto: 147/2014 Origem: PR/RR

Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Notícia de Fato. Crimes de formação de quadrilha, milícia armada,

disparo de arma de fogo, homicídio tentado, tortura, invasão de propriedade, abuso de poder, desvio de
função e outras irregularidades no exercício da atividade policial atribuídos a policiais civis do Estado de
Roraima. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara).  Ausência de elementos de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a investigação de eventuais crimes ou de
ilícitos civis e administrativos. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

052.Processo:1.16.000.003307/2013-70 Voto: 148/2014 Origem: PR/DF
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle externo da atividade policial. Notícia de Fato. Supostas irregularidades no Presídio Feminino do

Distrito Federal.  Pessoas portadoras de transtornos mentais que se encontram no mesmo local  das
demais internas, não existindo distinção de alojamento e tratamento médico adequado. Interdição da Ala
de  Tratamento  Psiquiátrico  solicitada  pelo  MPDFT.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32).  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal.  Homologação do  declínio  de  atribuições  ao Ministério  Público  do Distrito  Federal  e Territórios.
Remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional  dos Direitos do Cidadão no Distrito Federal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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053.Processo:1.34.001.007319/2013-45 Voto: 163/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa :Controle Externo da Atividade Policial. Notícia de Fato. Supressão de documento (CP, art. 305). Extravio

de cheque no valor  de R$ 295,00,  possivelmente falsificado,  encaminhado ao Departamento de Polícia
Federal para perícia. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Realização de sindicância no âmbito
da Polícia Federal arquivada por não vislumbrar conduta de servidor que enseje punição disciplinar.  Caso
isolado. Ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria delitivas. Inexistência de diligências
capazes de modificar o panorama probatório atual. Homologação do arquivamento.

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

Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

VOTOS-VISTA
054.Processo: 0002964-89.2013.4.05.8000 Voto: 3/2014 Origem: 1º VF/AL

Relatora : Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa INQUÉRITO POLICIAL. ESTELIONATO QUALIFICADO – CP, ART.  171 §3º.  PEDIDO JUDICIAL DE

DECLINIO DE COMPETÊNCIA. DISCORDÂNCIA DO JUIZ FEDERAL. CRIME PRATICADO CONTRA
INTERESSE DA UNIÃO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Inquérito policial instaurado para apurar a prática de fraude em contrato de empréstimo consignado
incidente sobre provento de pensão paga pelo INSS, conduta que se subsome, em tese, ao tipo previsto
no art. 171 § 3º do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante requereu judicialmente a declinação da competência em favor da
Justiça Comum Estadual.
3.  Divergência  do Juiz Federal,  que  reconheceu a competência  da Justiça  Federal.  Remessa  à 2ª
Câmara para fins do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC n. 75/93.
4. Se o documento falso é utilizado como meio de prova perante autarquia federal, induzindo esta em
erro, há ofensa a interesse da União. A conduta ilícita certamente abala a confiança dos cidadãos em
relação aos serviços prestados pela autarquia federal e, consequentemente, coloca em evidência sua
credibilidade, atingindo, de forma direta, seus interesses, o que atrai a competência da Justiça Federal
para processar e julgar o feito, nos termos do art. 109, IV, da Constituição da República.
5.  Assim, a utilização de documentos falsos perante o INSS, com o intuito de obter  descontos nos
proventos do segurado, é crime de competência federal e, ipso facto, de atribuição do MPF.
6. O interesse da autarquia federal resta evidenciado, também, ao se vislumbrar que caberá à Previdência
Social ressarcir o segurado pelo desconto indevido a título de consignação no benefício previdenciário.
7. Designação de outro Membro do MPF para dar prosseguimento à persecução penal

Relator Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa
: INQUÉRITO  POLICIAL.  ESTELIONATO  (CP,  ART.  171,  §  3º).  OBTENÇÃO  FRAUDULENTA  DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SEGURADO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE DECLÍNIO (CPP, ART. 28, C/C ENUNCIADO Nº 33 DA 2ª CCR).
CONDENAÇÃO  DO  INSS  EM  DANOS  MATERIAIS.  PREJUIZO  DA AUTARQUIA FEDERAL.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar a prática de fraude em contrato de empréstimo consignado
incidente sobre pensão paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social, conduta que se amolda, em tese,
ao tipo previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal.
2. O membro ministerial oficiante promoveu o declínio de suas atribuições entendendo que o prejuízo foi
suportado unicamente pelo particular.
3.  Divergência  do Juiz Federal,  que  reconheceu a competência  da Justiça  Federal.  Remessa  à 2ª
Câmara para fins do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV da LC n. 75/93.
4.  Em regra,  é  do Ministério  Público Estadual  a  atribuição para atuar  nos feitos  onde há obtenção
fraudulenta de empréstimo consignado para desconto na folha de pagamento de segurado do INSS, haja
vista o prejuízo ser  suportado unicamente pelo particular.  Precedentes STJ  (Informativo nº 432; CC
125061/MG, Dje 17/05/2013; CC 122257/SP, Dj 28/11/2012).
4. Contudo, no presente caso a Autarquia Federal foi condenada judicialmente ao pagamento de danos
materiais em face do segurado, gerando dessa forma prejuízo à União, atraindo assim a competência
federal para o feito.
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal

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

055.Processo : 1.31.000.000733/2013-45 Voto: 5/2014 Origem: PR/RO
Relatora : Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ª CCR). SUPOSTO CRIME DE

CONCUSSÃO (ART. 316, CP) PRATICADO POR MÉDICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS.
PREJUÍZO  PATRIMONIAL  EXCLUSIVO  DO  PARTICULAR.  IRRELEVÂNCIA.  EQUÍVOCOS  DE
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PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  O  MÉDICO  DO  SUS,  MESMO  QUE  CONVENIADO,  É
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PARA OS FINS DO CAPUT DO ART.  327  DO CÓDIGO PENAL,
SALVO QUANDO HOUVER A DENOMINADA GESTÃO PLENA, O QUE JUSTIFICA A COMPETÊNCIA
FEDERAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a prática do crime de concussão por
médico que estaria exigindo pagamento dos pacientes para o custeio de exames realizados pelo SUS.
2. O crime de concussão consiste em exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. O bem jurídico tutelado
pelo tipo penal é a Administração Pública, sendo que seu sujeito ativo somente pode ser o funcionário
público e seu sujeito passivo é a Administração Pública.
3. É equivocado considerar o particular (de quem se exige a vantagem indevida) como sujeito passivo do
crime. Além de o delito já estar consumado com a simples exigência,  o sujeito passivo da conduta
delituosa é a Administração Pública, e, no caso de prática de concussão por funcionário público federal
(lato sensu), a Administração Pública Federal.
4. Se o agente que exige a vantagem indevida está no exercício de função pública federal (mesmo que
compartilhada, como na hipótese de médicos  conveniados ou credenciados ao SUS,  salvo os  casos de
gestão plena), ele é, para o fim preconizado no caput do art. 327 do Código Penal, servidor público federal.
5.  Nesse contexto,  a conclusão parece inarredável e óbvia:  médico em exercício de função pública
vinculada ao Sistema Único de Saúde, mesmo em estabelecimentos privados, que praticar conduta que
se amolde ao crime de concussão, disposto no  caput do art.  316 do Código Penal,  atinge,  direta e
objetivamente,  os  serviços  e  os  interesses  da  União.  Consequentemente,  a  competência  para  o
processo e julgamento é da Justiça Federal.
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução criminal.

Relator Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa
: NOTÍCIA DE FATO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ª CCR). SUPOSTO CRIME DE
CONCUSSÃO (ART. 316, CP) PRATICADO POR PROFISSIONAIS DE HOSPITAIS CONVENIADOS AO
SUS. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXCLUSIVO DO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM,
SERVIÇO  OU  INTERESSE  FEDERAL.  ATRIBUIÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ESTADUAL.
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO.
1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para apurar a prática do crime de concussão
praticado por profissionais de hospitais conveniados ao SUS
2.  No  caso,  um  técnico  em  radiologia  e  um  oficial  de  manutenção,  ambos  funcionários  públicos
estaduais, atuando em hospital público estadual,  estariam exigindo pagamento dos pacientes para o
custeio de exames realizados pelo SUS.
3.  A competência para processar e julgar o feito destinado a apurar  crime de concussão consistente na
cobrança de honorários médicos ou despesas hospitalares a paciente do SUS é da Justiça Estadual, uma vez
que o delito acarreta prejuízo apenas ao particular,  sem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União.
Precedentes STJ (AgRg no CC 115582/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, Dje 01/08/2012; CC
84813/RS, Rel Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 29/06/2009; AgRg no CC 64322/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes,  Terceira Seção, Dje 13/05/2009);  Precedentes STF (AI  496657/MG, Rel.  Ministro
Joaquim Barbosa, Dj 19/12/2007; RE 429171/RS, Rel. Ministro Carlos Britto, DJ 14/09/2004).
4. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão : A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do declínio de atribuições, nos termos do voto
da Relatora, vencido o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge.

056.Processo:1.30.009.000100/2012-11 Voto: 4/2014 Origem: PRM – SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  SUPOSTOS  CRIMES

PREVISTOS NOS ARTIGOS 168-A, 337-A E 297, §3º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ARQUIVAMENTO
PREMATURO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado a partir do encaminhamento pelo Ministério
Público do Trabalho de notícia anônima sobre a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 168-A,
337-A e 297, §3º, todos do Código Penal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por considerar que “a representação
não apresenta um mínimo de indício ou informação que possibilite este órgão Ministerial encetar alguma linha
investigativa, mormente se considerar a informação da Receita Federal que procedeu Relatório de Análise
Fiscal sobre o investigado e não encontrou indícios de irregularidade tributária”.
3.  O Ministério  Público  do Trabalho instaurou inquérito  civil  em face da empresa  representada e a
notificou a apresentar documentos.
4.  No  entanto,  não  consta  nos  presentes  autos  a  conclusão  deste  inquérito  civil  a  respeito  das
irregularidades noticiadas, o que é indispensável para que se possa concluir pela existência ou não de
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elementos indicativos da prática dos crimes noticiados.
5. Arquivamento prematuro.
6. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

Relator Dr. José Bonifácio Borges de Andrada

Ementa
: PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  ART.  62,  IV,  DA LC  75/93.  SUPOSTOS  CRIMES
PREVISTOS NOS ARTIGOS 168-A, 337-A E 297, §3º, DO CP.  CRIME MATERIAL COMISSIVO POR
OMISSÃO (CP, ART. 168-A) E CRIME MATERIAL (337-A). PERSECUÇÃO PENAL QUE DEPENDE DE
CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO (CP, 297, §3º). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. 
1.  Trata-se  de  procedimento  investigatório  criminal  instaurado  a  partir  do  encaminhamento  pelo
Ministério Público do Trabalho de notícia anônima sobre a suposta prática dos crimes previstos nos
artigos 168-A, 337-A e 297, §3º, II todos do Código Penal.
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito  por  considerar  que  “a
representação não apresenta um mínimo de indício  ou informação que possibilite  este  órgão Ministerial
encetar alguma linha investigativa, mormente se considerar a informação da Receita Federal que procedeu
Relatório de Análise Fiscal sobre o investigado e não encontrou indícios de irregularidade tributária”.
3. Diligências à Receita Federal do Brasil que informou não ter encontrado indícios de irregularidades
tributárias. Inexistência de constituição definitiva do crédito tributário.
4. Consoante entendimento do C. STJ, o delito do art. 168-A, do Código Penal é crime material: “Esta
Corte Superior, alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem, em reiteradas decisões,
sustentado que o crime de apropriação indébita previdenciária, por ser delito material, pressupõe para
sua consumação a realização do lançamento tributário definitivo, momento a partir do qual começa a
contagem do prazo prescricional.” (STJ - HC 209.712/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
DJe 23/05/2013). Mesmo sentido: STF - Inq 2537 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 10/03/2008.
5.  Quanto  ao  delito  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A):  “Segundo
entendimento  adotado  por  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  o  crime  de  sonegação  de  contribuição
previdenciária, por se tratar de delito material, somente se configura após a constituição definitiva, no
âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas (Precedentes).” (STJ - HC 169.994/PE,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 24/04/2013).
6. Ausência de Justa causa em relação ao delito de falsificação de documento público (CP, art. 297, §3º,
II), face a ausência de informações e a inexistência de materialidade delitiva.
7. Homologação do arquivamento.

Decisão : A 2ª Câmara decidiu,  por  maioria,  pela não homologação do arquivamento,  nos termos do voto do
Relator, vencido  o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação  a Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
057.Processo:0205/2011(2011.51.04.002233-6) Voto: 499/2014 Origem: 3ª VF – VOLTA REDONDA/RJ

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE DELITO PREVISTO NO ART. 171, §3º, DO CP. ESTELIONATO

ATRAVÉS DE CHEQUE ADULTERADO. CONTA-CORRENTE DE CLIENTE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.  PEDIDO  DE  DECLINAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA.  INDEFERIMENTO.  ARQUIVAMENTO
INDIRETO. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC 75/93. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO
PARQUET FEDERAL.
1. Em obediência ao art. 70 do CPP, a competência para processar e julgar o crime de estelionato (CP,
art. 171), é do local onde foi obtida a vantagem ilícita, onde a vítima possuía a conta bancária, no local do
banco sacado. Precedentes da Terceira Seção do C. STJ:  CC, 126.781/CE, DJe de 17.4.2013, CC,
126.574/CE, DJe de 17.4.2013, CC 116.493/ES.
2. Aplicação da s. 48/STJ: “Compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar
crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque”.
3. Ressalta-se que o inquérito policial deve tramitar no local em que a colheita de provas seja facilitada,
medida que traz notórios benefícios à persecução penal e, no caso em exame, o processamento do
inquérito e demais providências administrativas se seguiram no Município de Volta Redonda/RJ,onde o
cliente/vítima possui a conta corrente, da qual foi descontado o valor de R$ 1.680,00. 
4. Designação de outro membro do Parquet Federal para, no Juízo Federal de Volta Redonda/RJ, dar
prosseguimento à persecução penal.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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058.Processo:17451-92.2013.4.01.3500 Voto: 501/2014 Origem: JF/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, INCISO IV, DA LC N. 75/93. POSSÍVEL CRIME

PREVISTO NO ART. 33, §1º, INCISO I,  DA LEI N. 11.343/2006. IMPORTAÇÃO DE SEMENTES DE
CANNABIS SATIVA. CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA
PROSSEGUIR NO FEITO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 33, c/c
o art. 40, inciso I, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o investigado teria importado sementes da
planta de espécie Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como maconha.
2. O il.  Procurador da República oficiante determinou o arquivamento dos autos por entender atípica a
conduta. 
3. O Juiz Federal discordando do  Parquet  Federal  entendeu que a conduta investigada se amolda ao
delito do art. 33, §1º, inciso I, da Lei n.º 11.343/06, considerando prematuro o arquivamento, sem que, ao
menos,  fosse  realizado exame pericial  no material  apreendido.  Remessa dos autos à 2ª  CCR, nos
termos do art. 28, do CPP, c/c o art. 62, IV, da LC, nº 75/93.
4. A 2ª CCR, no julgamento do processo nº 1.00.000.003203/2012-44, julgado na seção de 22.6.2012, de
relatoria do Dr. Oswaldo José Barbosa Silva, rejeitou, por unanimidade, o arquivamento realizado por
atipicidade da conduta idêntica a que se encontra em exame, porque após a realização de diligência, o
laudo pericial apresentando “confirmou a existência da substância psicotrópica tetrahidrocanabinol (THC)
nas sementes importadas”,  assim “a conduta do investigado se amolda ao art. 33 da Lei n. 11.343/11,
diante da importação de insumo ou matéria-prima para a produção/confecção do entorpecente.”
5. Ainda que as  sementes de maconha não contenham o princípio ativo THC (tetraidrocanabinol) não
afasta a tipicidade da conduta, pois o objeto material do crime previsto no inciso I do § 1º do artigo 33 da
Lei n.º 11.343/2006 não é a droga em si, mas a matéria-prima, o insumo ou produto químico destinado a
sua preparação, ou seja, também são incriminadas as etapas anteriores da produção.
6. Sobre o tema, já decidiu o C. STJ:  “No caso, o fato narrado na denúncia, ou seja, a apreensão, na
residência do paciente, de 170 sementes de cannabis sativa, amolda-se perfeitamente ao tipo penal "ter
em depósito"  e  "guardar"  matéria-prima destinada a preparação de substância  entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica (art. 12, § 1º, I, da Lei 6.368/76), não podendo se falar em
atipicidade da conduta.  ”  (STJ -  HC 100.437/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA,  QUINTA
TURMA, DJe 02/03/2009). O disposto no art. 12, §1º, inciso I, da Lei n.º 6.368/76, corresponde ao teor do
art. 33, §1º, inciso I, da Lei n.º 11.343/06 .
7. Depreende-se que a conduta da investigada se amolda, primae ictu oculis, ao art. 33, § 1º, inciso I, da
Lei  nº  11.343/11,  diante  da  importação  de  insumo ou matéria-prima  para  a  produção/confecção  do
entorpecente, ainda que para consumo próprio, afastada, assim, a tese de atipicidade da conduta.
8. Independentemente de a importação das sementes ter sido para consumo próprio ou para cultivo e
posterior revenda da substância entorpecente, a conduta do investigado reveste-se de potencialidade
lesiva e de tipicidade formal, por isso prematuro o arquivamento do feito.
9. Designação de outro membro para dar prosseguimento à persecução penal.

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

059.Processo:0009121-69.2013.4.05.8100 Voto: 539/2014 Origem: 11ª VF/SJ-CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL.  (CPP, ART.  28 C/C A LC Nº 75/93,  ART.  62-IV).  APROPRIAÇÃO INDÉBITA

PREVIDENCIÁRIA (CP, ART. 168-A). MUNICÍPIO. PARCELAMENTO ESPECIAL – LEI Nº 12.810/2013.
MPF:  ARQUIVAMENTO. JUIZ FEDERAL: NÃO HOMOLOGAÇÃO.  EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO
PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito policial instaurado para apurar crime de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-
A), atribuído a ex-prefeito municipal.
2.  O  il.  Procurador  da  República  oficiante  requereu  o  arquivamento  do  inquérito,  levando  em
consideração que o débito apurado foi incluído no parcelamento especial da MP 589/2012 (convertida na
Lei nº 12.810/2013).
3.  O MM.  Juiz  Federal  não  homologou o arquivamento  e  remeteu  os  autos  a  esta  2ª  Câmara  de
Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CPP c/c o art. 62-IV.
4. No caso do inadimplemento, há previsão para a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos
do Fundo de Participação dos Municípios,  para  a quitação,  autorizados pelo  art.  96 § 4º  da Lei  nº
11.196/05, com as alterações decorrentes da Lei nº 11.960/09, ou mais recentemente pelo art. 3º da Lei
nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012).
5. Muito embora existam hipóteses de rescisão do parcelamento,  por outra razão as prestações não
poderão ser inadimplidas. É que o inciso I do parágrafo único do art. 160 da Constituição autoriza a
União e os Estados a condicionarem o repasse de recursos ao pagamento de seus créditos.
6.  No  caso  concreto,  ressalta-se  que  “a  União  passou  a descontar  do  Fundo de  Participação  dos
Municípios os valores de contribuições previdenciárias do período, bem como dos valores devidos em
virtude  dos  parcelamentos  das  dívidas  anteriores.  Ato  contínuo,  informou  que  os  valores  das
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contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento de dezembro de 2008 e 13º salário
de 2008 foram descontados do Fundo de Participação dos Municípios .. no dia 09.01.2009,...”.  Quanto
aos débitos ainda existentes a inclusão a adesão ao parcelamento especial suso referido.
7. Acresça-se que é desnecessária a prévia constituição do crédito tributário da União como requisito
para bloquear os repasses devidos aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, na forma do art. 160
da CF. Precedente: STF - RE 589105 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe-232 PUBLIC 07-12-2011.
8. A edição da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012), em nada modificou as razões que
justificam o entendimento da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal no
sentido de que a adesão do município ao Parcelamento Especial equipara-se ao pagamento para fins de
extinção da punibilidade, já que as prestações verdadeiramente não poderão ser inadimplidas.
9.  Neste  diapasão,  recente  entendimento  da  2ª  CCR,  exarado  nos  autos  do  processo  nº
2008.33.09.001446-8, julgado na sessão nº 585, de 7.10.2013, de Relatoria da Dra. Raquel Elias Ferreira
Dodge, acolhido, por unanimidade.
10. Insistência no pedido de arquivamento.

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

060.Processo:0006442-81.2013.4.01.3000 Voto: 555/2014 Origem: 3ª VF/AC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

RECEBIDOS POR DIRETÓRIO REGIONAL DE PARTIDO POLÍTICO NO EXERCÍCIO DE 2004. MPF: ART.
168,  §1º,  INCISO I,  CP.  PRESCRIÇÃO.  ARQUIVAMENTO.  MAGISTRADO: DISCORDÂNCIA QUANTO À
CAPITULAÇÃO A AFASTAR A PRESCRIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de inquérito instaurado para apurar a existência de conduta típica na aplicação irregular de
recursos recebidos por Fundo Partidário, no exercício de 2004. Tomada de Contas Especial pelo Tribunal
de Contas da União apurou a existência de irregularidade.
2. O il. Procurador da República oficiante consignou que se trata do delito do art. 168, c/c a causa de
aumento do §1º, inciso I, do CP e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109,
inciso IV, do CP, ao argumento de que a pena máxima in abstrato é de 4 anos de reclusão, prescrevendo
o delito em 8 anos, ou seja, 2012.
3. O MM. Juízo Federal discordou da promoção de arquivamento, por entender que a conduta típica em
exame se amolda ao tipo do art. 312, do CP, portanto, não prescrita a pretensão punitiva estatal.
4. Ocorre que, independente de se tratar do crime de apropriação indébita previdenciária majorada (art.
168,  §1º,  inciso I,  do CP) ou peculato (art.  312,  do CP),  não há que se reconhecer a extinção da
punibilidade pela prescrição. Explica-se: a) considerando o máximo da pena do crime de apropriação
indébita (4 anos) acrescido do aumento de 1/3, perfaz-se nova pena máxima  in abstrato -  5 anos e 4
meses de reclusão - com prescrição em 12 anos (CP, art. 109, III), somente ocorrerá prescrição em
2016; b) quanto ao delito de peculato, a pena máxima in abstrato é de 12 anos, com a prescrição em 16
anos (CP, art. 109, inciso II), somente em 2020.
5. Designação de outro membro do MPF para prosseguir na persecução penal.

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

061.Processo:0011840-24.2013.4.05.8100 Voto: 493/2014 Origem: 11º VF/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. APREENSÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO JUNTO À ANVISA (CP,

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

062.Processo:5002737-65.2013.404.7119 Voto: 436/2014 Origem: 3º VF/CACHOEIRA DO SUL-RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART.  334 DO CP).  ARQUIVAMENTO

COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO. REVISÃO DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62, IV). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO
À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar possível crime de contrabando (art. 334 do
CP),  em  razão  da  apreensão  de  1.800  maços  de  cigarros  de  origem  estrangeira,  desprovidos  da
documentação que comprovasse sua regular internação.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao caso
o princípio da insignificância. Discordância do Juiz Federal.
3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do
efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional.
4. A posse de 1.800 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do
produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que
restringem, com rigor, o comércio em questão. Precedente do STF (HC 118858/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Dj
03/12/2013)
5. Reiteração da conduta do acusado no tocante ao contrabando de cigarros.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
063.Processo:1.21.005.000167/2013-78 Voto: 489/2014 Origem: PRM – PONTA PORÃ/MS

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  USO  DE  CNH  FALSIFICADA  APRESENTADA  A  AGENTES  DA  POLÍCIA

RODOVIÁRIA FEDERAL EM  DESEMPENHO  DE  FUNÇÃO  DE  PATRULHAMENTO  DE  RODOVIA
FEDERAL (BR-101). MATÉRIA SUJEITA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO MINISTERIAL PARA PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de noticia de fato instaurada para apurar esquema de venda de CNHs em Palmas/TO.
2. Ocorre que o fato que ensejou a instauração dos autos foi a apresentação, por motorista de ônibus, de
CNH falsificada a agente da Polícia Rodoviária Federal. Dessa forma, deixando de discorrer sobre o
crime previsto no art. 304, do CP, o membro ministerial requereu o arquivamento dos autos por entender
exauridas as diligencias e inexistir fundamento para insistir com a investigação criminal.
3. Contudo, os autos noticiam prisão em flagrante realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal,
em rodovia federal, pelo uso de documento (CNH) falso (CP, art. 304), com as penas do art. 297, do CP .
Competência da Justiça Federal, visto que praticado em detrimento de serviço da União.
4. Voto pela designação de outro membro ministerial para prosseguimento da persecução penal.

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

064.Processo:1.26.000.002729/2013-81 Voto: 242/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. REVISÃO

DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR/MPF). POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIMES CONTRA O
SISTEMA FINANCEIRO  NACIONAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES  E
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Notícia de fato instaurada para apurar a conduta de grupo empresarial que estaria cometendo crimes
contra a economia popular, mediante a prática de “pirâmide de investimentos”.
2. O Procurador da República oficiante declinou de sua atribuição por observar que outros procedimentos
de mesmo objeto já teriam sido declinados para o Ministério Público Estadual no Espírito Santo.
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento
de outras pessoas (Piramides ou Ponzi),  sem indícios de crimes federais,  é atribuição do Ministério
Público  Estadual  a  apuração  do  procedimento,  por  se  tratar  de  crime  contra  a  economia  popular,
conforme disposto no art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51, em consonância com a Súmula nº 498 do STF.
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular
estruturas legítimas a fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades.
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma
utilizadas por essas empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos
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ou títulos emitidos por elas constituem verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto,
necessário o registro na CVM, nos termos do art. 19, caput e §3º, da Lei n° 7.492/86.
6. Tais empresas devem ser equiparadas as instituições financeiras para fins penais, nos termos do art.
1º da Lei nº 7.492/86.
7. Prematuridade do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, ante a existência de indícios
mínimos  da  prática  de  Crimes  Contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional,  no  caso  concreto,  cuja  a
competência é da Justiça Federal, por força do disposto no art. 26 da Lei nº 7.492/86. Necessidade do
aprofundamento das investigações.
8. Não homologação do declínio de atribuição e designação de outro membro do MPF para prosseguir na
persecução penal.

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

065.Processo:1.34.001.004183/2013-11 Voto: 475/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. EVENTUAL CRIME DE DESCAMINHO (CP, ART 334). REVISÃO DE DECLÍNIO

(ENUNCIADO  N.  32  –  2ª  CCR/MPF).  INDÍCIOS  DE  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
AUSÊNCIA DE DILIGENCIAS. DECLÍNIO PREMATURO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO.
1. Trata-se de peças de notícia de fato instaurada para apurar possível crime de descaminho (art. 334 do
CP),  em  razão  da  apreensão  de  veículo  de  origem  estrangeira,  desprovido  da  documentação  que
comprovasse sua regular internação.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição do feito, entendendo não haver
crime de atribuição federal.
3.  Ausência de diligências.  Necessidade de se apurar  os fatos,  em especial  para se verificar  quem
importou o veículo. 
4. Indícios suficientes da prática do crime de descaminho ou contrabando. Declínio prematuro.
5. Não homologação do declínio e designação de outro membro do Ministério Público Federal. 

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
066.Processo:1.28.000.001200/2012-95 Voto: 471/2014 Origem: PR/RN

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar a possível prática do crime de peculato (CP, art. 312) por

servidores públicos estaduais,  consistente na aquisição de produtos superfaturados para as escolas
públicas estaduais e pagamento de propinas correspondentes a 10-15% sobre o valor da nota fiscal.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de
atribuição do MPF para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do declínio de atribuições
ao Ministério Público Estadual, com a ressalva do art. 18, do CPP, e remessa dos autos à 5ª CCR.

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

067.Processo:1.31.000.001469/2013-67 Voto: 473/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças  de  Informação  instauradas  a  partir  de  expediente  oriundo  do  ICMBIO/RJ,  dando  conta  da

ocorrência de crime ambiental previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 - 2ª CCR). Prática  consistente no desmatamento de 2 hectares mediante utilização de fogo para
plantio,  em área  próxima à  Floresta  Nacional  do Bom Futuro.  Fatos  verificados em área particular.
Inexistência de lesão direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

068.Processo:1.20.004.000171/2013-83 Voto: 474/2014 Origem: PRM – BARRA DOS GARÇAS/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar a suposta conduta criminosa, consistente no desmatamento e

corte de floresta nativa em área de reserva legal,  como como a construção de represa sem licença
ambiental.  Suposto crime ambiental ocorrido em terras particulares. Crime ambiental (Lei nº 9.605/98).
Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Inexistência de interesse direto da União. Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Inteligência do art. 109, inciso IV, da CF. Homologação de declínio de atribuições ao Ministério Público
Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo il.  Membro do  Parquet
Federal.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

069.Processo:1.21.005.000157/2013-32 Voto: 476/2014 Origem: PRM – PONTA PORÃ/MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar o desaparecimento das sacas de soja sob responsabilidade da

COOPACERES – Cooperativa Agroindustrial Ceres.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou interesse da União ou de suas
entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do MPF para o prosseguimento da
persecução penal. Inteligência do art. 109, inc. IV, da CF. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  il.
Membro do Parquet Federal.

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

070.Processo:1.26.000.003204/2013-63 Voto: 452/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada a partir de expediente encaminhado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) ,

referente à suposta prática de infração descrita no art. 3º, VIII, da Lei nº 9.847/99: “deixar de atender às
normas de segurança previstas para o comércio ou estocagem de combustíveis, colocando em perigo
direto e iminente a vida, a integridade física ou a saúde, o patrimônio público ou privado, a ordem pública
ou o regular abastecimento nacional de combustíveis”. A conduta noticiada foi objeto de investigação pela
ANP, constatando-se a venda de gás natural veicular (GNV) com pressão acima do permitido, o que
colocava em risco a integridade física dos consumidores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -  2ª
CCR). O fato de uma autarquia federal (ANP) exercer fiscalização sobre o comércio de derivados do
petróleo não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal. Inexistência de elementos que denotem
ofensa direta a bens, serviços ou interesse da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  persecução  penal. Nesta  esteira  de
entendimento julgamento proferido na Sessão nº 575, de 18.3.2013, nos autos nº 1.30.002.000235/2012-
39, de minha relatoria, homologado o declínio de atribuições, por unanimidade. Homologação do declínio
de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos
invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

071.Processo:1.33.003.000279/2013-28 Voto: 480/2014 Origem: PRM- CRICIÚMA/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  a  possível  prática  de  crime  ambiental  (Lei  nº  9.605/98)  no

Município de Balneário Rincão, em decorrência da ocupação desordenada do entorno das Lagoas dos
Esteves e do Faxinal.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Local em que ocorreram,
em tese,  os fatos,  não pertencem à União.  Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, acolhendo,
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

072.Processo:1.14.000.002467/2013-76 Voto: 483/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime ambiental. Maus tratos de animais (art. 32 da Lei 9.605/98). Revisão de

declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Porcos utilizados em disciplina de medicina, por faculdade
particular. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Inteligência do art. 109, inciso
IV, da CF. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  acolhendo, como
razões de decidir, os fundamentos invocados pelo Membro do Parquet Federal. 

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

073.Processo:1.30.001.006699/2013-40 Voto: 484/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato autuada a partir de informações prestadas à Procuradoria da República no Estado do Rio

de Janeiro,  noticiando possíveis  regalias relacionadas à guarda de menores obtidas junto  ao Poder
Judiciário Estadual. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Não ocorrendo prejuízo a bem,
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serviços ou interesse direto e específico da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas,
não se firma a competência da Justiça Federal, e, consequentemente, falece atribuição ao Ministério
Público Federal para atuar no caso. Inteligência do art. 109, IV, da CF/1988. Homologação do declínio de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos
invocados pelo il. Membro do Parquet Federal. 

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

074.Processo:1.00.000.000395/2014-07 Voto: 486/2014 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação.  Expediente  instaurado  a partir  de  ofício  encaminhado pelo  Departamento  de

Polícia Federal do Estado de Goiás, com cópia de depoimento prestado por suposta vítima de tortura,
que noticia, ainda, ter ocorrido invasão de domicílio e crime de dano, praticados, em tese, por policiais
militares.  Revisão de declínio (Enunciado nº  32 -  2ª  CCR).  Inexistência  de elementos que denotem
ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

075.Processo:1.34.001.007533/2013-00 Voto: 487/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de Fato. Notícia de maus-tratos a animal doméstico (art. 32, Lei 9.605/98). Revisão de declínio

(Enunciado n° 32, 2ªCCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  inc.  IV,  da  CF/1988.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério  Público Estadual,  acolhendo, como razões de
decidir, os fundamentos invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

076.Processo:1.30.001.006456/2013-10 Voto: 490/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas para a apurar a prática do crime de uso de documento falso perante

Junta Comercial (CP, art. 304). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro
de  empresas  mercantis  pela  Junta  Comercial  não  justifica,  por  si  só,  o  reconhecimento  da  Justiça
Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada
nem sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC
119.576/BA, Rel.  Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012,
DJe 21/06/2012). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou
empresas públicas.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de
atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados
pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

077.Processo:1.29.020.000001/2014-56 (SIGILOSO) Voto: 494/2014 Origem: PRM – CACHOEIRA DO SUL/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada a partir de remessa de cópia de auto de infração pelo Escritório Regional de

Santa Maria do IBAMA. Desmatamento de vegetação integrante do bioma Mata Atlântica, sem licença do
órgão ambiental competente. Suposto crime ambiental ocorrido em terras particulares. Art. 38-A da Lei nº
9.605/98.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32/2ª  CCR).  Inexistência de interesse direto  da União.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para  a  persecução  penal.  Inteligência  do  art.  109,  inciso  IV,  da  CF.  Homologação  de  declínio  de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos
invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

078.Processo:1.22.000.003050/2013-59 Voto: 496/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaura a partir de notitia criminis encaminhada por Cooperativa vencedora de processo

licitatório  dando  conta  de  possível  ocorrência  do  crime  de  receptação  (CP,  art.  180).  Esclareceu  a
noticiante  que  foi  vencedora  em  processo  licitatório  para  a  confecção  e  administração  de  cartões
magnéticos para o fornecimento de vale-refeição/alimentação aos servidores municipais da prefeitura de
Município do Estado de Minas Gerais, contudo, apurou que havia preferência por um supermercado.
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Chegando ao  supermercado,  concluíram se  tratar,  na  verdade,  de  local  no qual  existiam  inúmeras
máquinas  do  tipo  P.O.S.  (ponto  de  venda)  de  várias  operadoras  de  cartão  de  crédito  e  naquele
estabelecimento  se  podia  realizar  troca  dos  créditos  alimentícios  correspondentes  aos  vales  –
alimentação por dinheiro, mediante a cobrança de ágio sobre o valor solicitado. Revisão de declínio
(Enunciado 32 - 2ª CCR/MPF). Conclui o il.  Procurador da República oficiante que  “o pagamento em
dinheiro de vale refeição no lugar do pagamento in natura mediante cobrança de ágio, melhor se amola
ao  tipo  penal  do  art.  171  do  CP,  por  manifesta  fraude  aos  programas  de  vale  alimentação  e
possivelmente ao sistema previdenciário municipal, não ocorrendo, no entanto, utilização de recursos de
terceiros e inexistindo necessidade de autorização de entidades que compõem o Sistema Financeiro
Nacional para o exercício da atividade.” Comprometimento verbas federais indemonstrado. Inexistência
de elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério  Público Estadual,  acolhendo, como razões de
decidir, os fundamentos invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

079.Processo:00168/2013 Voto: 522/2014 Origem: PRM - SINOP/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito policial. Possível prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso (CP, arts. 299

e 304). Supostas irregularidades na emissão de Guia Florestal para transporte de produtos florestais. Revisão
de  declínio  (Enunciado  nº  33  da  2ª  CCR). Sistema  operacionalizado  por  órgão  estadual.  Ausência  de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. (STJ – RHC 35551/PA – Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de
19.6.2013). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões
de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.

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

080.Processo:0238/2011 Voto: 243/2014 Origem: PRM - DOURADOS/MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito policial. Crime de estelionato (CP, art. 171). Notícia de que o Sindicato dos trabalhadores rurais

do município de Fátima do Sul/MS estaria efetuando cobrança indevida em face dos trabalhadores rurais
daquele município,  em razão da emissão de declaração de exercício de atividade rural.  Revisão de
declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). Prejuízo suportado exclusivamente por particular. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência
de elementos de informação capazes de justificar  a  atribuição do Ministério Público Federal  para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

081.Processo: 1.30.001.006605/2013-32 Voto: 226/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado

a fins terapêuticos ou medicinais(CP, art.  272). Irregularidades constantes na fabricação de suco por
sociedade empresária. Revisão de declínio (Enunciado n. 32 – 2ª CCR). Nos termos do art. 109, inc. IV,
da Constituição Federal,  somente se afirma a competência  da Justiça Federal quando o crime afeta
diretamente bens,  serviços  ou  interesses  da  União  ou  suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  A
atribuição da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento como responsável pela
fiscalização  não  atrai  a  competência  da  Justiça  Federal,  tendo  em  vista  a  ocorrência,  apenas,  de
interesse  genérico  e  indireto  da  União.  Precedentes  do  STJ  em  casos  análogos  (CC  122.341/PB,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 11/06/2012; RHC 26.483/AM, QUINTA TURMA, julgado
em  02/08/2011,  DJe  29/08/2011;  CC  Nº  61.539  -  SP (2006/0035408-7).  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,
acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

082.Processo:1.22.006.000006/2014-18 Voto: 497/2014 Origem: PRM – PATOS DE MINAS/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Notícia de que particular estaria efetuando a queima a céu aberto de resíduos, bem como

pela disposição a céu aberto de resíduos sólidos domésticos. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Evidente equívoco no envio do auto de infração a Procuradoria da República, já que o ofício se
dirigia  ao  Ministério  Público  Estadual.  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a  atribuição  do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro
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do Parquet Federal.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

083.Processo:1.30.007.000002/2014-58 Voto: 461/2014 Origem: PRM - PETRÓPOLIS/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de fato.  Possível  crime ambiental  previsto  no  art.  56 da Lei  nº  9.605/98.  Transportar  carga

perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Somente a lesão específica aos interesses da União é capaz de atrair a competência
da  Justiça  Federal,  para  o  julgamento  de  eventuais  crimes  ambientais.  Precedente  STJ  (Resp
697585/TO,  Rel.  Min.  Gilson  Dipp,  DJ  22/03/2005).  Ausência  de  elementos  capazes  de  justificar  a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos
invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

084.Processo:1.30.008.000251/2013-52 Voto: 409/2014 Origem: PRM-RESENDE/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de fato.  Possível  crime ambiental  previsto  no  art.  56 da Lei  nº  9.605/98.  Transportar  carga

perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Somente a lesão específica aos interesses da União é capaz de atrair a competência
da Justiça Federal, para o julgamento de eventuais crimes ambientais. Precedente STJ (Ministro Gilson
Dipp, Resp 697585/TO, DJ 22/03/2005).  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro
do Parquet Federal.

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

085.Processo:1.30.001.006880/2013-56 Voto: 227/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª

CCR).  Conflito  entre  particulares.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição
ao Ministério  Público Estadual,  acolhendo,  como razões de decidir,  os  fundamentos  invocados pelo
membro do Parquet Federal.

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

086.Processo:1.30.008.000252/2013-05 Voto: 257/2014 Origem: PRM – RESENDE/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de fato.  Possível  crime ambiental  previsto  no  art.  56 da Lei  nº  9.605/98.  Transportar  carga

perigosa sem licença válida outorgada pelo órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado
nº 32 da 2ª CCR). Somente a lesão específica aos interesses da União é capaz de atrair a competência
da Justiça Federal, para o julgamento de eventuais crimes ambientais. Precedente STJ (Ministro Gilson
Dipp, Resp 697585/TO, DJ 22/03/2005).  Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro
do Parquet Federal.

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

087.Processo:1.34.007.000322/2013-88 Voto: 419/2014 Origem: PRM - MARÍLIA/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª

CCR).  Particular  supostamente ameaçado por  agente da Polícia  Civil.  Inexistência  de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de
decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

088.Processo:1.30.004.000183/2013-61 Voto: 485/2014 Origem: PRM - ITAPERUNA/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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Ementa :Notícia  de  fato.  Crime  de  apropriação  indébita  (CP,  art.  168).  Notícia-crime  relatando  suposto
recebimento indevido de importância, por parte de advogado constituído em ação que tramitou perante
Juizado Especial Cível. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de elementos que
denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas.  Eventual  prejuízo  causado  pelo  ilícito  restrito  exclusivamente  aos  interesses  de  particular.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,
acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

089.Processo:1.22.006.000331/2013-08 Voto: 271/2014 Origem: PRM – PATOS DE MINAS/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª

CCR).  Conflito  entre  particulares.  Inexistência  de  elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição
ao Ministério  Público Estadual,  acolhendo,  como razões de decidir,  os  fundamentos  invocados pelo
membro do Parquet Federal.

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

090.Processo: 1.22.000.003566/2013-01 Voto: 463/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de apropriação indébita (CP, art. 168). Notícia-crime relatando suposto recebimento

indevido de importância, por parte de advogado constituído em ação que tramitou perante Juizado Especial
Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Eventual prejuízo causado pelo ilícito restrito exclusivamente aos interesses de particular.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Precedente STJ (CC 47901/MG, Rel. Min. Paulo Medina, Terceira Seção, Dj 23/08/2006).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual,  acolhendo, como razões de decidir,
os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

091.Processo:1.30.001.006516/2013-96 Voto: 273/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Representação de particular dando conta que o Secretário de Segurança do Estado do

Rio  de  Janeiro  estaria  alterando  o  registro  do  número  de  homicídios  ocorridos  no  Estado  após  a
instalação das Unidades de Polícia Pacificadora. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência de lesão a bens,  serviços  ou interesses  da União ou de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao
Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro
do Parquet Federal.

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

092.Processo:1.33.001.000554/2013-23 Voto: 229/2014 Origem: PRM – BLUMENAU/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Relator p/ 
Acórdão

:Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 767/2014

Ementa :VOTO VENCEDOR
NOTÍCIA DE FATO. OMISSÃO DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS (ART. 297,
§4º, CP). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ªCCR/MPF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 27 DESTA 2ªCCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  A omissão de registro  de vínculo  empregatício  em Carteira  de Trabalho e  Previdência  Social  se
subsome ao tipo autônomo do art. 297, § 4º, do Código Penal, cuja competência é da Justiça Federal por
ofender interesse da Previdência Social (Enunciado nº 27 desta 2ª CCR). Por esta razão, incumbe ao
Ministério Público Federal a realização da persecução penal.
2. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do declínio de atribuições, vencido o Relator.
Redigirá o voto vencedor o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva. Participou da votação a  Dra. Raquel Elias
Ferreira Dodge.
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093.Processo:1.18.000.003094/2013-10 Voto: 240/2014 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Relator p/ 
Acórdão

:Dr. Oswaldo José Barbosa Silva Voto: 9/2014

Ementa :VOTO VENCEDOR
PEÇAS DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM CTPS (ART.
297,  §4º,  CP).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32,  2ªCCR/MPF).  COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 27 DESTA 2ªCCR. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  A omissão de registro  de vínculo  empregatício  em Carteira  de Trabalho e  Previdência  Social  se
subsome ao tipo autônomo do art. 297, § 4º, do Código Penal, cuja competência é da Justiça Federal por
ofender interesse da Previdência Social (Enunciado nº 27 desta 2ª CCR). Por esta razão, incumbe ao
Ministério Público Federal a realização da persecução penal.
2. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

094.Processo:1.34.001.007864/2013-31 Voto: 221/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denúncia anônima encaminhada por meio do Digi-Denúncia dando conta da divulgação

do número de telefone e perfil de rede social por terceiro, inclusive com publicação em sala de bate-
papo.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  n.  32 –  2ª  CCR).  Inexistência  de lesão  a bens,  serviços  ou
interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo, como
razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

095.Processo:1.30.006.000329/2013-59 Voto: 455/2014 Origem: PRM – NOVA FRIBURGO/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  estelionato  mediante  a  obtenção  fraudulenta  de  empréstimo

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

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

096.Processo:1.34.004.001708/2013-37 Voto: 248/2014 Origem: PRM – CAMPINAS/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de estelionato (CP, art. 171). Suposta obtenção de vantagem ilícita por parte de

instituição de ensino particular ao manter aluno em erro, ao oferecer curso de ensino médio não certificado
pelos órgãos competentes . Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR). Inexistência de crime contra
bens, interesses ou serviços da União, suas empresas públicas ou autarquias. Conflito entre particulares.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para
persecução penal.  Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo,  como
razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

097.Processo:1.34.001.000221/2014-48 Voto: 472/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de falsa identidade (CP, art. 307). Denuncia encaminhada por particular,

via  meio  eletrônico,  dando  conta  que  pessoa  desconhecida,  se  utilizando  dos  dados  pessoais  da
denunciante,  teria  postado  mensagens  ofensivas  no  blog  de  seu  sindicato  profissional.  Revisão  de
declínio (Enunciado n. 32 – 2ª CCR). Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal.
Homologação do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de
decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

098.Processo:1.28.000.001359/2011-29 Voto: 225/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e falsidade ideológica em

detrimento de Junta Comercial  (CP, art.  299).  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  A
realização  de  registro  de  empresas  mercantis  pela  Junta  Comercial  não  justifica,  por  si  só,  o
reconhecimento da Justiça  Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a
União  não  foi  ludibriada  nem  sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Competência  da  Justiça  Estadual.
Precedente do STJ (CC 119.576/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). Estelionato praticado em face de banco privado. Ausência de atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo,
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

099.Processo:1.17.000.002396/2013-08 Voto: 446/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299). Inserção de “ laranja”

no quadro societário da empresa privada. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). No caso,
houve declínio de atribuição ao Ministério  Público Estadual  de procedimento em que se apuram os
mesmos fatos. Possível ocorrência de bis in idem. A realização de registro de empresas mercantis pela
Junta Comercial não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os
crimes contra  aquela  entidade.  No caso,  a  União  não  foi  ludibriada nem sofreu prejuízos  diretos  e
específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 119.576/BA, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). Ausência de atribuição
do  Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,
acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

100.Processo:1.14.007.000452/2013-11 Voto: 255/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato.  Procedimento destinado a apurar  a  ocorrência dos crimes de falsificação e uso de

documento falso (CP, arts. 297 e 304). Uso irregular dos dados e documentos pessoais de particular para
abertura de contas bancárias, contratação de empréstimos e abertura de empresas a despeito do pedido
de bloqueio do seu CPF feito à CDL. Revisão de declínio (Enunciado nº 33 - 2ª CCR). Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas
ou empresas públicas.  Ausência de atribuição do MPF para persecução penal. Precedente STJ (CC
112787/RJ, Min Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, Dje 13/09/2012). “Inexistindo lesão direta a bens,
serviços  ou  interesses  da  União,  porquanto  as  fraudes  na  abertura  de  conta-corrente  e  obtenção  de
empréstimos ocorreram junto a instituições financeiras privadas e no Banco do Brasil, sociedade de economia
mista, evidencia-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, nos termos da Súmula
nº 42 desta Corte”. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo, como
razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

101.Processo:1.29.010.000239/2013-10 Voto: 241/2014 Origem: PRM – SANTO ÂNGELO/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Crime de  furto  praticado em imóvel  pertencente  ao Instituto  Federal  de Educação,

Ciência e Tecnologia Farroupilha (CP, art. 155). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Os fatos
denotam ter ocorrido mero crime de furto contra particular. De acordo com informações provenientes da
Reitoria  não  houve  prejuízo  ao  Instituto.  Bens  furtados  que  pertenciam  a  empresa  contratada  pelo
Instituto  para  realização de obras  no local.  Inexistência  de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de
atribuição do Ministério Público Federal para prosseguimento da persecução penal. Homologação do
declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os
fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

102.Processo:1.17.000.002221/2013-92 Voto: 268/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
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Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência de crimes contra a honra e injúria racial (CP, art. 140, § 3º) que
teriam sido praticados por meio da internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). O simples
fato  do  crime  ter  sido  praticado  por meio  da  rede  mundial  de  computadores  não  atrai,  por  si  só,  a
competência da justiça federal. Precedente STJ (CC 121431/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Seção, Dje 07/05/2012). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da
União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para
dar  prosseguimento  à  persecução  penal. Homologação  do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público
Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

103.Processo:1.17.000.000578/2013-36 Voto: 277/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica em detrimento de Junta Comercial

(CP, art. 299). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de empresas
mercantis  pela  Junta  Comercial  não  justifica,  por  si  só,  o  reconhecimento  da  Justiça  Federal  para
processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu
prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 119.576/BA,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  09/05/2012,  DJe
21/06/2012). Inexistência de lesão a bens, serviços  ou interesses da União ou de suas autarquias ou
empresas públicas.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal.  Homologação do declínio de
atribuição ao Ministério Público Estadual, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados
pelo membro do Parquet Federal.

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

104.Processo:1.34.030.000007/2014-44 Voto: 454/2014 Origem: PRM – JALES/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar possível crime, tendo em vista fiscalização empreendida pelo

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

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

105.Processo:00061/2013 Voto: 510/2014 Origem: PRM – PARAGOMINAS/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito  policial.  Prestação de informações falsas  ao Sistema de  Comercialização  e Transporte  de

Produtos Florestais – SISFLORA, operacionalizado por órgão estadual. Revisão de declínio (Enunciado
n° 32 - 2a CCR). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Precedente  STJ  (RHC  201300311430,  19/06/2013).
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério  Público Estadual,  acolhendo, como razões de
decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

106.Processo:1.23.000.002199/2013-83 Voto: 416/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Prestação de informações falsas de produtos florestais nos sistemas oficiais de controle

(CEPROF/SEMA), operacionalizados por órgãos estaduais. 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.  Inexistência de lesão a bens, serviços ou interesses da União ou de
suas  autarquias  ou  empresas  públicas.  Precedente  STJ  (RHC  201300311430,  19/06/2013).
Homologação do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de
decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

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

107.Processo:1.34.001.007415/2013-93 Voto: 222/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo. Suposto crime de violação de direito autoral (CP, art. 184). Exposição de

cópia de obra intelectual (jogo de videogame) na internet. Revisão de declínio (Enunciado n. 32 – 2ª
CCR/MPF).  Não  havendo  notícia  da  ocorrência  de  comercialização  do  produto  além das  fronteiras
nacionais, afasta-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento deste crime. A mera
divulgação  da  venda  por  meio  da  internet não  conduz  ao  reconhecimento  da  transnacionalidade.
Precedentes  do  STJ  (CC  116.820/MG,  3ª  SEÇÃO,  DJe  18/08/2011;  CC  Nº  121.000  –  PR,  DJe
16/04/2012). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério
Público  Estadual,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  membro  do
Parquet Federal.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
108.Processo:1.30.001.006381/2013-69 Voto: 429/2014 Origem: PR/RJ

Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de representação de particular, comunicando a nulidade do

casamento celebrado entre seu falecido pai e terceira pessoa que estaria apenas interessada em sua
pensão, por se tratar aquele de agente federal aposentado. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art.
62,  IV)  e de declínio  (Enunciado nº 32 -  2ª  CCR/MPF).  1-  Esclarece o il.  Procurador da República
oficiante  que  “o  único  crime  de  competência  federal  que  se  pode cogitar,  em princípio  seria  o  de
estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP), já tendo sido, inclusive, oferecida a denúncia de fls.
20/24, restando, assim, esgotada a discussão, no âmbito do MPF, no que tange ao aspecto criminal.” (fl.
211). Sobressai da exordial acusatória que a beneficiária era cuidadora do marido e sua então esposa e,
que por acordo celebrado com a filha do casal,  se casaria com o aposentado, repassaria a pensão
integral à filha e, em troca, receberia moradia na residência da família, sendo, posteriormente, suspenso
o pagamento do benefício previdenciário. Desnecessidade de prosseguimento do presente feito, pois já
estão sendo adotadas as medidas cabíveis na esfera penal. Observância do princípio do ne bis in idem.
2-  Quanto à  nulidade  do casamento supostamente  fraudulento,  inexistem elementos  de informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal, sendo competência da Justiça Estadual o
processamento da ação cível  que possa  vir  a ser  ajuizada.  Inteligência  do art.  109,  inc.  IV da CF.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual, para adoção da medida que melhor entender,
acolhendo, integralmente, as razões apresentadas pelo il. Procurador da República oficiante.

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

109. Processo :1.15.000.002106/2012-10 Voto: 445/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de sonegação

de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  337-A)  e  de  falsidade  ideológica  em  detrimento  de  Junta
Comercial (CP, art. 299). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV) e de declínio (Enunciado nº
32 - 2ª CCR/MPF). I  – Sonegação de contribuição previdenciária.  Ausência de elementos concretos.
Crime  de  natureza  material,  cuja  ocorrência  depende da constituição  definitiva  do crédito  tributário.
Aplicação da Súmula Vinculante nº 24 do STF. A constituição definitiva do crédito ocorre com a decisão
administrativa final. Precedente do STF (RCL13220/ES, Rel. Rosa Weber, DJe 02/03/2012). Ausência de
crédito tributário definitivamente constituído. Homologação do arquivamento. II – Falsidade ideológica. A
realização de registro de empresas mercantis pela Junta Comercial não justifica, por si só, o reconhecimento
da Justiça Federal  para processar e  julgar  os  crimes contra  aquela  entidade.  No caso, a União não foi
ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos. Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ
(CC nº  116.529/MT,  Rel.  Min.  Humberto  Martins,  DJe  03/05/2011).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério
Público Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

110. Processo:  1.33.007.000181/2013-31 Voto: 513/2014 Origem: PRM - TUBARÃO/SC
Relatora :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de Fato. Representação de particular noticiando possíveis irregularidades no funcionamento de

rádio  comunitária.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  Fiscalização
perpetrada pela Agencia Nacional de Telecomunicações - ANATEL, a qual verificou irregularidades de
ordem administrativas.  Ausência  de  indício  de  prática  de  crime.  Não constatação  de  elementos  de
informação necessários à deflagração de persecução penal. Homologação do arquivamento.
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Notícia de irregularidades no trabalho voluntário. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Suposto
excesso de horas trabalhadas. 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 do Trabalho. 
Notícia de irregularidades associativas.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32,  2ªCCR). Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
111. Processo :1.00.000.016365/2013-23 (SIGILOSO) Voto: 288/2014 Origem: PRE/BA

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  administrativo  instaurado  a  partir  de  ofício  do  il.  Procurador  Regional  Eleitoral  na  Bahia,

instruído com cópia do ofício da Corregedora – Geral da Justiça Eleitoral e da representação para instauração
de inquérito judicial perante o STJ -para apurar a prática dos crimes de apropriação indébita e corrupção, em
desfavor do então Juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Bahia -, para adoção das providências
cabíveis. Indicado ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça Estadual, o CNJ deferiu liminar para
suspender  a  posse do representado,  contudo,  o  Excelso  Supremo Tribunal  Federal  deferiu  liminar  e  se
consumou a posse no referido cargo. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Não há providências
a  serem  adotadas  pela  Procuradoria  Regional  Eleitoral  com  a  posse  do  representado  em  cargo  de
Desembargador de Tribunal  de Justiça Estadual.  Inquérito  em curso no C. STJ. Esgotamento do objeto .
Homologação  do  arquivamento,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  il.
Procurador Regional Eleitoral oficiante.

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

112. Processo :1.20.000.000058/2013-38 (SIGILOSO) Voto: 292/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  prevaricação  e

desobediência (CP, arts. 319 e 330) pelo Superintendente Nacional do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária  –  INCRA,  pelo  retardo  para emissão  de Título  da  Dívida  Agrária  –  TDA's.  Revisão  de
arquivamento (LC n. 75/93, art.  62, IV). Diligências realizadas. Inexistência de indícios da prática delitiva.
Elemento subjetivo que não se confirma. As provas colhidas não apontam o descumprimento intencional de
determinação judicial. Homologação do arquivamento,  acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos
invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

113.Processo :1.34.006.000269/2007-87 (SIGILOSO) Voto: 293/2014 Origem: PRM - GUARULHOS/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Sonegação fiscal.

Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências junto à Receita Federal. Ausência de
crédito tributário definitivamente constituído em desfavor do contribuinte investigado. Crime de natureza
material, cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, que somente se dá com
a decisão administrativa final.  Aplicação do Enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. Possível
prática  do  crime  de  sonegação  fiscal  de  competência  estadual  comunicada  ao  Ministério  Público
Estadual. Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados
pelo il. Procurador da República oficiante.

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

114. Processo :0177/2012 Voto: 543/2014 Origem: PRM – COXIM/MS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito Policial. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, §3º). Recebimento indevido de benefício

previdenciário entre 1º.8.2001 e 16.1.2002. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Fato ocorrido
há 12 (doze) anos.  Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, III). Extinção da punibilidade (CP,
art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

115.Processo:1.15.003.000151/2010-30 Voto: 540/2014 Origem: PRM – CRATEÚS/TAUÁ - CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito  civil  público  em  que  se  apurou  a  prática  de  ato  de  improbidade  e  prática  de  crime  de

responsabilidade por ex-prefeito municipal. Suposto emprego irregular de verbas públicas e omissão do
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dever de prestar  contas no tempo devido (Decreto-lei  nº  201/67,  art.  1º,  incisos III  e VII),  relativa  a
Convênio celebrado entre o Município e o FNDE. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Constata-se que o convênio se protraiu de 1998 a 2000 e a pena máxima  in abstrato  cominada aos
delitos é de 3 (três) anos (Decreto-lei nº 201/67, §1º, art. 1º). Prescrição da pretensão punitiva estatal em
oito anos (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Arquivamento homologado
no  âmbito  da  5ª  CCR.  Homologação  do  arquivamento,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os
fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.

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

116. Processo :  1.18.000.001895/2012-51 Voto: 296/2014 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Controle  externo.  Inquérito  civil  público instaurado para apurar  a  possível  prática  do crime de abuso de

autoridade (Lei n.º 4.898/65) atribuído a Agente da Polícia Federal e ato de improbidade (Lei n.º 8.429/92, art.
11). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Sindicância que concluiu pela inexistência de falta
funcional. Denúncia oferecida pela prática do crime de desacato contra policiais militares, perante a Justiça
Estadual.  Investigado que não praticou o referido delito na condição de Policial Federal.  Transação penal
homologada. Condição de Agente de Polícia Federal somente revelada na Delegacia de Polícia Civil. Abuso
de  autoridade  não  caracterizado.  Falta  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento, com remessa dos autos à 5ª CCR.

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

117. Processo :1.25.003.020270/2007-67 Voto: 299/2014 Origem: PRM – FOZ DO IGUAÇU/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito  civil  público  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  dos  crimes  de  peculato,  prevaricação  e

condescendência criminosa (CP, arts. 312, 319 e 320) por Agente e Delegado de Polícia Federal. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). I) Agente da Polícia Federal que acumulou o cargo policial com o
cargo de Diretor Presidente da Fundação Cultural de Foz do Iguaçu/PR, o último não remunerado, com o
conhecimento de seus superiores hierárquicos. Atipicidade da conduta, pois  “embora tenha sido cogitada a
ideia de que ele teria praticado o crime de peculato (art. 312, CP), uma análise mais detalhada da conduta e
do tipo penal permite concluir pela não caracterização do delito. Salienta-se que o peculato (art. 312, caput,
CP) consiste em apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que
tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio. No presente caso, verifica-se que … não
apropriou-se ou desviou dinheiro que estava em sua posse, mas tão somente recebeu valores referentes aos
seus vencimentos, os quais lhe eram repassados pelos órgãos administrativos competentes. Além disso, não
ficou devidamente demonstrada a sua intenção em se apropriar indevidamente de tais valores, uma vez que a
situação  ensejadora  do  presente  procedimento  era  de  conhecimento  de  seus  superiores,  os  quais  não
adotaram qualquer  providência  no sentido de  bloquear  o  pagamento  do  servidor.  Ademais,  conforme já
salientado, o afastamento do servidor contou com a anuência de seus superiores. Some-se a isso o fato de
que Marcelino devolveu os valores recebidos no período que permaneceu afastado do caso de Agente de
Polícia Federal.” (sic)  II) Possível prática dos crimes dos arts. 319 e 320, do CP, pelo Delegado de Polícia
Federal, que apresentam pena máxima em abstrato de 1 ano e 1 mês, respectivamente. Condutas praticadas
nos  anos  de  2005  e  2006.  Prazo  prescricional  de  2  anos  (redação  anterior  à  publicação  da  Lei  n.º
12.234/2010).  Prescrição da pretensão punitiva  estatal  (CP, art.  109,  inc.  VI,  vigente à  época dos fatos)
Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões de
decidir, os fundamentos invocados pela il. Procuradora da República oficiante.

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

118. Processo :1.00.000.012531/2013-12 Voto: 301/2014 Origem: PRM - MARABÁ/PRA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo instaurado a partir de encaminhamento, pela Procuradoria Geral da República,

de documentos referentes aos relatórios de ações fiscais do GEFM – Grupo Especial de Fiscalização Móvel e
da SRTE – Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, para erradicação do trabalho em condição
análoga a de escravo. Diligências realizadas em determinada fazenda, no período de 9.4.2013 a 19.4.2013.
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV). Existência de outro procedimento com idêntico objeto
(1.23.001.000112/2013-23). Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento, acolhendo,
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

119. Processo :1.23.000.000097/2012-42 Voto: 307/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito municipal. Ausência
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de prestação de contas (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, VII). Recursos do PRONAF (Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Consta do
relatório de auditoria da Controladoria – Geral da União que os recursos previstos para a implementação do
objeto pactuado foram orçados no valor de R$ 129.000,00 à conta da União e efetivada 100% da execução
das metas físicas. Conduta do ex-gestor verificada em 2004. Pena máxima de 3 (três) anos de detenção.
Prescrição da pretensão punitiva estatal em 8 anos (CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art.
107, inc. IV). Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados
pelo il. Procurador da República oficiante.

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

120. Processo :1.31.000.001263/2013-37 Voto: 310/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar a suposta prática do crime de abuso de autoridade (Lei nº 4.898/65, art.

3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Representação formulada em desfavor de agentes do
IBAMA, por supostas irregularidades na lavratura do auto de infração, sem a indicação de qualquer indício de
que os fiscais do IBAMA tenham atuado com abuso de autoridade. Consignou o il. Procurador da República
oficiante que as falhas apontadas pelo noticiante são claramente questionamentos a serem realizados em via
processual adequada para impugnação do auto de infração, de sorte a invalidá-lo se porventura confirmadas
as  aventadas  inconsistências  indicadas.  Inexistência  de  prática  criminosa.  Ausência  de  elementos  de
convicção  suficientes  para  o  prosseguimento  da  persecução  penal.  Homologação  do  arquivamento,
acolhendo,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  il.  Membro  do  Parquet
Federal.

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

121. Processo :1.34.001.007326/2013-47 Voto: 313/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada a partir de requerimento da Associação Brasileira de Parentes e Amigos de Vítimas

de  Acidentes  Aéreos  –  ABRAPAVAA,  no  sentido  de  que  sejam adotadas  providências  com  relação  às
denúncias de que não estão sendo observadas as normas brasileiras de segurança por parte de empresa de
transporte aéreo. Suposto crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo (CP, art. 261). Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. IV). Inexistência de materialidade delitiva. Consigna o il. Procurador
da República oficiante  que diante das  informações apresentadas,  poder-se-ia  aventar  a  possibilidade de
ocorrência da modalidade culposa do crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo, tipificado no
§3º,  do art.  261,  do CP,  no entanto,  tal  delito  somente se configura quando ocorre o  sinistro  (expressa
disposição legal). Concluiu que a atuação do Ministério Público Federal em relação aos fatos noticiados deve
se dar por ora, no âmbito da tutela coletiva. Determinada a remessa de cópia integral da notícia de fato à
Divisão de Tutela Coletiva. Falta de justa causa para prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento, com a ressalva do art. 18, do Código de Processo Penal.

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

122. Processo :1.17.000.002215/2013-35 Voto: 330/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato  autuada  a  partir  de  denúncia  anônima  noticiando  suposta  operação  irregular  de  fábrica

clandestina no Município de Serra/ES. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV).  Inexistência de
elementos que denotam ofensa de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou
empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Inteligência
do art.  109,  inc. IV da CF. Esclarece o il.  Procurador da República oficiante que os fatos também foram
comunicados  a  vários  órgãos,  dentre  eles  o  Ministério  Público  Estadual,  por  isso  a  promoção  de
arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

123. Processo :1.34.007.000312/2013-42 Voto: 331/2013 Origem: PRM - MARÍLIA/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de fato.  Possível  crime de estelionato previdenciário  (CP,  art.  171,  §3º).  Saque indevido de uma

parcela  no  valor  de  R$  562,00,  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  segurada.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Constatação de que a segurada faleceu ao final do mês, de modo
que o benefício sacado seria correspondente ao período em que ainda estava viva. Ausência de materialidade
delitiva. Homologação de arquivamento, acolhendo, como razões de decidir os fundamentos do il. Procurador
da República oficiante.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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124. Processo :1.31.000.001436/2013-17 Voto: 334/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato autuada com base em matéria jornalística que noticia a extração ilegal de ouro do leito do rio

Madeira. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ausência de elementos mínimos de informação
que possibilitem a continuidade da persecução penal. Denúncia vaga e genérica. Ausência de justa causa
para  a  persecução penal.  A extração  de  ouro  do  leito  do  rio  Madeira  na  região  do  Município  de  Porto
Velho/RO, tem sido objeto de fiscalização pela Marinha do Brasil, DNPM e Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM/RO), os quais vêm informando o MPF/RO, que tem proposto denúncias criminais como as
anexadas aos autos. Homologação do arquivamento.

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

125. Processo :1.04.004.000064/2013-07 Voto: 337/2014 Origem: PRR4
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime do art. 10 da Lei nº 7.347/85 – recusa, retardamento ou omissão de dados

técnicos indispensáveis à propositura de ação civil, em tese, cometido por Prefeito de Município localizado no
Estado do Paraná. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Ofícios encaminhados pelo Ministério
Público  Federal  à  Prefeitura,  visando  a  instrução  de  Inquérito  Civil  Público  instaurado  para  apurar  o
cumprimento,  pelos  profissionais  de  saúde que compõem as  Equipes  de Saúde da  Família  e  Bucal  do
Município de Tapira/PR, da carga horária previamente estabelecida pelo Ministério da Saúde. Justificativas
plausíveis para o não oferecimento de resposta imediata, dada a existência de período de transição, com
troca de funcionários e reestruturação administrativa. Seguiu-se o comparecimento da Secretaria de Saúde do
Município à Procuradoria da República, que prestou os esclarecimentos necessários à instrução do Inquérito
Civil Público. Atipicidade da conduta. Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões de decidir, os
fundamentos invocados pela il. Procuradora Regional da República oficiante. 

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

126. Processo :1.25.012.000452/2013-51 Voto: 341/2014 Origem: PRM - GUAÍRA/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a prática dos crimes de falsificação/adulteração

de medicamentos (CP, art. 273, §1º-B, inciso I) e contrabando de arma de brinquedo (CP, art. 334). Revisão
de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, IV).  “Instada, a Receita Federal do Brasil informou que os produtos
apreendidos foram destruídos, o que inviabiliza a elaboração do necessário laudo pericial para comprovação
da materialidade delitiva. Homologação do arquivamento.” Entendimento firmado pela 2ª CCR, na sessão nº
590, de 16.12.2013, no julgamento do processo nº 1.25.012.000304/2013-36, de relatoria da Dra.  Raquel
Elias  Ferreira  Dodge,  acolhido  à  unanimidade;  e  na  sessão  n.º  587,  de  21.10.2013,  no  julgamento  do
processo  nº  1.25.012.000324/2013-15,  de  relatoria  do  Dr.  Carlos  Augusto  da  Silva  Cazarré,  acolhido  à
unanimidade.  Expedição de ofício  à  Delegacia  da Receita  Federal  do Brasil  em Foz de Iguaçu/PR para
ciência, reiterando-se a necessidade de estrita observância da Portaria RFB nº 3.010/2011 em casos futuros,
evitando-se prejuízo à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

127. Processo :1.28.000.002023/2013-45 Voto: 344/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de Informação. Crime de moeda falsa (CP, art. 289, caput, §§ 1º e 2.º). Introdução em circulação

de uma cédula falsa de $ 100,00 pesos argentinos. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV). Realização de diligências. Oitiva do agente supostamente envolvido. Investigado que trabalha como
zelador em um edifício e enquanto tirava o lixo do prédio, encontrou uma carteira contendo a referida
nota . No dia seguinte, dirigiu-se à empresa corretora de câmbio no intuito de saber se a nota tinha valor
e, em caso positivo, trocá-la por real. Concluiu o il. Procurador da República oficiante que “a despeito de
estar constatada a contrafação da nota, não existe elemento de convicção nos autos a corroborar que o
investigado tinha consciência acerca da falsidade”, nem tampouco a tenha recebido de boa-fé e tentado
restituí-la  à  circulação.  Ausência  de  dolo.  Atipicidade  da  conduta.  Falta  de  justa  causa  para
prosseguimento da persecução penal. Necessidade de comunicação do fato e remessa da cédula falsa
para o Departamento do Meio Circulante do Banco Central do Brasil (MECIR/BACEN), que mantém base
de dados sobre moeda falsa. Homologação de arquivamento, acolhendo, como razões de decidir, os
fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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128. Processo :1.15.000.002439/2013-11 Voto: 348/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de ofício encaminhado pela 2ª Vara da Comarca de Arquiraz/CE,

instruído com petição inicial de ação de nulidade de sentença ajuizada contra secretário municipal, noticiando
que teria se valido do cargo para obter vantagens pessoais. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Inteligência do art. 109, inciso IV, da CF/88. Súmula nº
122/STJ.  “Verifica-se que os autores, na citada petição inicial, pediram fossem oficiados tanto o Ministério
Público Federal quanto o Ministério Público Estadual para que informassem sobre eventual interesse no feito,
pelo que deixa o MPF de declinar a atribuição para o MPE, pois que já comunicado dos fatos em comento.”
Homologação  do  arquivamento,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  il.
Membro do Parquet Federal.

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

129. Processo :1.25.012.000465/2013-20 Voto: 354/2014 Origem: PRM - GUAÍRA/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado a partir  de Representação  Fiscal  para  Fins  Penais  para

apurar  a  possível  prática  do  crime  previsto  no  art.  273,  §  1º-B,  I,  do  Código  Penal.  Apreensão  de
medicamentos de procedência estrangeira. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Instada, a
Receita Federal do Brasil informou que os medicamentos apreendidos foram destruídos, o que inviabiliza a
elaboração do necessário laudo pericial para comprovação da materialidade delitiva. Entendimento firmado
pela 2ª CCR, na sessão nº 590, de 16.12.2013, no julgamento do processo nº 1.25.012.000304/2013-36, de
relatoria da Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, acolhido à unanimidade; e na sessão n.º 587, de 21.10.2013,
no julgamento do processo nº 1.25.012.000324/2013-15, de relatoria do Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré,
acolhido à unanimidade. Expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz de Iguaçu/PR
para ciência, reiterando-se a necessidade de estrita observância da Portaria RFB nº 3.010/2011 em casos
futuros, evitando-se prejuízo à persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

130. Processo :1.26.003.000141/2012-82 Voto: 357/2014 Origem: PRM – SERRA TALHADA/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito Civil Público instaurado para apurar supostas irregularidades na prestação de contas referentes

a recursos repassados pela União – através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
– a Município  do  Estado de  Pernambuco.  Crime de responsabilidade de ex-Prefeito  (Decreto-lei  nº
201/67). Possíveis irregularidades na prestação de contas. Diligências realizadas. Ofício encaminhado
pela Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, esclarecendo que a prestação de contas foi  aprovada. Ausência de indícios de materialidade
delitiva. Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados
pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

131. Processo :1.34.010.001119/2013-70 Voto: 363/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo instaurado a partir de ofício encaminhado pela Delegacia da Receita Federal de

Ribeirão Preto (relatório mensal informativo sobre supostos crimes de contrabando ou descaminho referentes
ao mês de outubro de 2013). Contrabando de cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62, inc. IV). Constatado que o fato noticiado nos autos já é objeto de inquérito policial instaurado mediante
requisição do Parquet Federal. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

132. Processo :1.15.002.000094/2010-07 Voto: 367/2014 Origem: PRM – JUAZEIRO DO NORTE/IGUATU - CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal  instaurado a partir  de representação, com o intuito de apurar  a

suposta irregularidade de licitação realizada por Município do Estado do Ceará, para locação de veículos
para transporte escolar. Fraude em processo licitatório (Lei 8.666/93, art. 89). Revisão de arquivamento
(LC n. 75/93, art. 62, inc. IV).Diligências realizadas. O Ministério Público Federal requereu ao setor de
perícia  da Polícia  Federal  a realização de laudo pericial.  Entretanto,  o  laudo pericial  não identificou
qualquer prova de fraude. Esclareceu o il. Procurador da República oficiante que “passados mais de seis
anos dos fatos e mesmo após quatro anos de investigação, nenhuma prova concreta da suposta fraude
foi obtida.” Nem mesmo quebras de sigilo bancários, oitivas e mesmo perícia criminal foram capazes de
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apontar a existência de materialidade delitiva. Falta de justa causa para prosseguimento da persecução
penal. Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados
pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

133. Processo :1.05.000.000586/2013-01 Voto: 370/2014 Origem: PRR5
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada com base em inquérito civil público, em que se apurava eventual conduta delituosa

de ex-prefeito de um município do Estado da Paraíba, referente à aplicação irregular de verbas públicas
federais repassadas ao município pelo Ministério da Saúde por meio do Convênio 417/2004, para aquisição
de ambulância, no valor de R$ 84.000,00. Fraude em processo licitatório (Lei n.º 8.666/93, art. 90). Crime de
responsabilidade de Prefeito municipal (Decreto-Lei n. 201/67, art. 1º, inc. I).  Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Diligências. Pena máxima comina ao crime licitatório em questão: 4 anos. Prescrição em 8
anos (CP, art. 109, inciso IV). Fato ocorrido em 2004. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Quanto
ao suposto crime de responsabilidade,  inexiste  prova da materialidade delitiva,  sobressaindo do Parecer
GESCON – Divisão de Convênios e Gestão, Núcleo Estadual/PB, da Secretaria Executiva do Ministério da
Saúde – que o objeto do Convênio foi executado em 100%, em consonância com os seguintes itens: as
metas/etapas/fases foram executadas de acordo com a quantidade e períodos programados; a unidade móvel
foi adquirida com os recursos do convênio e em conformidade com as especificações, valores e quantitativos
no plano de trabalho aprovado e a unidade móvel foi localizada, identificada com o logotipo do SUS e está
sendo utilizada de acordo com os objetivos proposto no plano de trabalho aprovado. Falta de justa causa para
prosseguimento para a persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

134.Processo :1.33.000.002838/2013-64 (SIGILOSO) Voto: 372/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo instruído com representação para fins penais encaminhada pela Receita Federal

do Brasil, noticiando a prática do crime de descaminho (CP, art. 334). Apreensão de mercadoria de origem
estrangeira (telefone celular). Tributos evadidos no valor de R$ 34,28. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art. 62, IV). Envio interno de mercadoria. Autoria não identificada do verdadeiro importador. Excepcionalmente,
impõe reconhecer a falta de justa causa para a persecução penal,  por ausência de indícios mínimos de
autoria. Homologação do arquivamento.

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

135. Processo :  1.28.200.000048/2013-58 Voto: 375/2014 Origem: PRM - CAICÓ/RN
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa : Inquérito Civil Público instaurado a partir de notícias de irregularidades no pagamento de empresa contratada

através  de  processo  licitatório  para  a  execução  de  contrato  de  repasse  firmado  entre  o  Ministério  dos
Esportes/Caixa Econômica Federal (CEF) e Município do Estado do Rio Grande do Norte, para construção de
quadra  coberta  em escola  municipal.  Crime  de  responsabilidade  de  ex-Prefeito  (Decreto-lei  nº  201/67).
Diligências realizadas. Informações prestadas pela CEF evidenciam a aparente congruência entre os recibos
e notas fiscais pertinente ao pagamento da empresa contratada e o percentual de execução do objeto do
contrato de repasse, tratando-se de obra com funcionalidade. Homologação do arquivamento pela 5ª CCR,
por inexistir comprovação de irregularidades. Atipicidade da conduta. Materialidade delitiva inexiste. Falta de
justa causa para prosseguimento da persecução penal.  Homologação do arquivamento,  acolhendo, como
razões de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

136. Processo :1.34.010.000976/2013-52 Voto: 379/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório  criminal  instaurado a partir  de ofício  encaminhado pela  Delegacia  de Polícia

Federal  em Ribeirão  Preto/SP,  noticiando  a prática  do  crime de  contrabando de cigarros  (CP,  art.  334).
Revisão de arquivamento (LC n. 75/93, art. 62, inc. IV). Constatado que o fato noticiado nos autos já é objeto
de inquérito policial instaurado mediante requisição do Parquet  Federal. Aplicação do princípio do ne bis in
idem. Homologação do arquivamento.

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

137. Processo :1.30.001.006153/2013-99 Voto: 382/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência de saques irregulares apontados
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pelo Ministério das Relações Exteriores referentes ao pagamento do benefício de aposentadoria após o óbito
do titular, por 2 meses, totalizando o valor de R$ 21.014,79. Possível crime de estelionato majorado (CP, art.
171, § 3º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências realizadas. Identificada a autora
do saque, que no dia seguinte ao óbito de seu genitor comunicou o ocorrido ao responsável pelo setor de
pessoal do Itamaraty, efetuou o saque por entender se tratar de remanescente e quando instada a restituir o
valor indevidamente sacado, assim procedeu. Ausência de dolo. Atipicidade da conduta. Falta de justa causa
para  prosseguimento  da  persecução penal.  Homologação do  arquivamento,  acolhendo,  como  razões  de
decidir, os fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.

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

138. Processo :1.30.017.000602/2013-16 Voto: 385/2014 Origem: PRM – SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peça de informação instaurada a partir de recebimento de cópia de ação de execução fiscal, para apurar a

eventual prática do crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc.
IV). Suposto descumprimento de decisão judicial consistente em comprovar a penhora de 5% do faturamento
mensal  de  empresa  devedora.  Determinação  que  não  previu  expressamente  que  seu  descumprimento
eventual configuraria crime de desobediência. Ausência de dolo. Falta de justa causa para a persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

139. Processo :1.34.001.008250/2013-77 Voto: 389/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato  instaurada a partir  de denúncia  anônima encaminhada pelo  “digi-denúncia”,  apontando a

suposta  venda  de  um gel  pela  internet  que  poderia  burlar  a  lei  seca.  Revisão  de  declínio  (Enunciado
32/2ªCCR) recebida como arquivamento (LC n.  75/93,  art.  62,  IV). O suposto  site  eletrônico que estaria
vendendo o produto em gel, quando se pede a amostra grátis ou se clica em “comprar produto”, redireciona
para um site que faz o seguinte alerta: as pessoas estão mais interessadas em driblar a fiscalização do que
em respeitar a lei, de domínio de empresa seguradora dos consórcios do seguro DPVAT. Trata-se de um
alerta e não de venda de produto. De certo, a conduta em exame é atípica, sequer se podendo falar em
estelionato  entre  particulares.  Assim,  não  há  justa  causa  para  prosseguimento  da  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

140. Processo :1.25.005.001000/2013-85 Voto: 417/2014 Origem: PRM – APUCARANA/PR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de contrabando (CP, art. 334, § 1º, alínea “b”). Representação fiscal para fins

penais que noticia o transporte de mercadorias proibidas, consistentes em cigarros, em desacordo com o
disposto  no ordenamento  jurídico pátrio.  Revisão  de  arquivamento  (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Fatos
noticiados objeto do IPL nº  5002541-19.2013.404.7015,  com denúncia proposta (ação penal  nº  5002634-
79.2013.404.7015). Aplicação do princípio do  ne bis  in  idem.  Homologação do arquivamento,  acolhendo,
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.

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

141. Processo :1.15.001.000140/2012-31 Voto: 420/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  a  prática  dos  crimes  de  apropriação  indébita

previdenciária  e  de  sonegação  de  contribuição  previdenciária  (CP,  art.  168-A  e  337-A).  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligência à Receita Federal do Brasil. Crédito tributário com exigibilidade
suspensa  em  face  da  adesão  do  município  ao  Parcelamento  Especial  regido  pela  Lei  n.  11.960/09.
Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não
poderão ser inadimplidas. Isto porque a ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a
retenção e  o  repasse  à Receita  Federal  de  recurso  do Fundo de Participação  do Municípios,  para  sua
quitação. Interpretação sistemática do §4º do art. 1º da Lei n. 11.960/09, c/c o inciso I, parágrafo único, do art.
160  da  Constituição  Federal.  Homologação  do  arquivamento,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os
fundamentos invocados pelo il. Procurador da República oficiante.

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

142. Processo :1.29.000.002711/2013-78 (SIGILOSO) Voto: 423/2014 Origem: PR/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação.  Crime de estelionato contra  o  INSS (CP,  art.  171,  §3º).  Recebimento indevido de
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benefício previdenciário, cuja última parcela foi sacada em abril de 9.6.1997. 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

143. Processo :1.27.002.000319/2013-49 Voto: 425/2014 Origem: PRM - FLORIANO/PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  instaurado  para  apurar  a  possível  prática  de  crime  de  responsabilidade  por  ex-prefeito

municipal. Decreto-lei nº 201/67. Irregularidades, em tese, na prestação de contas relativa à utilização de
recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pelo Município de Uruçui-PI.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). O FNDE declina que o convênio em comento foi liberado
e  executado  no  período  compreendido  entre  20.1.1995  e  28.2.1996.  Prescrição  quanto  à  ação  de
improbidade. Prescrição quanto à prática de crime de responsabilidade de ex-prefeito, tendo em vista que a
menor pena prevista em abstrato para eventual conduta delituosa seria a dos incisos I e II, do art. 1º, do DL
201/67, cujo milite máximo é de 12 anos, operando-se a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso II, do
Código Penal, em 16 anos. Com a finalização da execução do convênio em exame se deu em 28.2.1996,
conclui-se  que  a  prescrição  operou-se  em  28.2.2012.  Extinção  da  punibilidade  (CP,  art.  107,  inc.  IV).
Homologação  do  arquivamento,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos  invocados  pelo  il.
Procurador da República oficiante.

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

144.Processo:1.31.000.001617/2013-43 Voto: 528/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Família que estaria acampando na beira de

curso d'água no interior da Reserva Biológica do Guaporé. Revisão de arquivamento (LC nº 75/98, art.
62, IV). Infração que se restringe à esfera administrativa. Ausência de lesão ambiental, ou de qualquer
fato que caracterize ilícito penal. Atipicidade. Homologação do arquivamento.

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

145.Processo:1.32.000.000995/2013-72 Voto: 418/2014 Origem: PR/RR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de porte ilegal de arma de fogo (Lei n° 10.826/03, art. 14). Arma de fogo artesanal

acompanhada de  munições  encontradas  em um barco  abandonado  as  marges  do  rio  Branco,  nas
proximidades  da  foz  do  rio  Catrimani.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Local  da
apreensão da arma que se constitui em uma selva, sem habitação humana próxima. Ausência de autoria.
Inocorrência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

146.Processo:1.13.002.000224/2013-11 Voto: 523/2014 Origem: PRM - TEFÉ/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Denuncia  anônima  encaminhada  por  meio  eletrônico  dando  conta  do  suposto

cometimento dos crimes de estelionato (CP, art. 171) e tráfico de entorpecentes (Lei nº 11.343/06, art.
33). Inicialmente, a denúncia noticia que prático do Exército Brasileiro teria sido preso em razão de estar
transportando drogas em sua bagagem. Posteriormente este militar teria sido solto e, após acordo com o
exercito, seria tido como morto e sua filha faria jus a pensão por morte. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Denúncia sem nexo causal e fantasiosa. Inexistência de indícios suficientes da prática
de crime. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

147.Processo:1.20.000.000428/2013-37 Voto: 258/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Denuncia anônima encaminhada por meio eletrônico noticiando suposto

envolvimento de cidadão nacional, servidor público do Tribunal Regional Eleitoral – MT, com a rede terrorista
Al Qaeda. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Denúncia genérica.  Diligências efetuadas em
razão da gravidade do noticiado. Inexistência de quaisquer indícios de envolvimento com a rede terrorista ou
prática de crime. Ausência de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

148.Processo: 1.30.001.006287/2013-18 Voto: 263/2014 Origem: PR/RJ

33



Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Denuncia encaminhada por meio eletrônico dando conta do suposto cometimento do

crime de difamação (CP, art. 139). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Denúncia sem nexo
causal e fantasiosa.  Inexistência de indícios suficientes da prática de crime. Ausência de justa causa
para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

149.Processo:1.17.004.000077/2013-10 Voto: 456/2014 Origem: PRM - LINHARES/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 52). Revisão de arquivamento

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

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

150.Processo:1.30.015.000179/2013-74 Voto: 278/2014 Origem: PRM - MACAÉ/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90, art. 1º, I) . Revisão de

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

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

151.Processo:1.33.001.000441/2013-28 Voto: 246/2014 Origem: PRM - BLUMENAL/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 39) . Revisão de arquivamento

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

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

152.Processo:1.23.002.000197/2004-49 Voto: 237/2014 Origem: PRM – ALTAMIRA/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito civil público. Irregularidades na emissão de títulos definitivos de terras públicas pela prefeitura

do município de Altamira/PA . Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Ausência de justa causa.
Não  constatação  de  elementos  de  informação  necessários  à  deflagração  de  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

153.Processo:1.14.003.000287/2013-20 Voto: 439/2014 Origem: PRM – BARREIRAS/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Denúncia  anônima relatando possíveis  irregularidades na aplicação de  recursos  do

FUNDEB no município de Muquém do São Francisco/BA. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Representação que versa sobre questões de cunho administrativo da gestão municipal da educação.
Ausência  de  indício  de  prática  de  crime  pelo  gestor  municipal.  Não  constatação  de  elementos  de
informação necessários à deflagração de persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

154.Processo:1.33.005.000559/2013-16 Voto: 495/2014 Origem: PRM – JOINVILLE/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato.  Notícia  de  que  Delegado  da  Polícia  Federal,  lotado  em Brasília,  estaria  passando  por

problemas psiquiátricos quando de passagem pela região de Jaraguá do Sul. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Ausência de notícia de crime. Não constatação de elementos de informação necessários à
deflagração de persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

155.Processo: 1.20.000.001052/2013-88 Voto: 231/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime ambiental (Lei 9.605/1998, art. 46) e falsidade ideológica (CP,

art. 299). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de processo judicial, com promoção de
arquivamento, relativo aos fatos ora tratados. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

156.Processo:1.20.000.001129/2013-10 Voto: 230/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato. Possível ocorrência de fraudes na alteração cadastral em contas vinculadas ao FGTS.

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

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

157.Processo:1.24.000.001857/2012-00 Voto: 235/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato. Possível crime de desobediência (CP, art. 330). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.

62,  IV).  Inquérito  policial  instaurado  com  vistas  à  apuração  dos  fatos  ora  tratados.  Existência  de
investigação em curso. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

158.Processo:1.31.000.001392/2013-25 Voto: 272/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato.  Documento remetido pelo centro  operacional do Sistema de Proteção da Amazônia

contendo  dados  do  monitoramento  por  satélite  de  unidades  de  conservação  e  terras  indígenas  no
território dos estados do Acre, Rondônia e Mato Grosso. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Expediente autuado por equívoco como notícia de fato. Inexistência de notícia de fato delituoso. Ausência
de justa causa. Não constatação de elementos de informação necessários à deflagração de persecução
penal. Homologação do arquivamento.

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

159.Processo:1.31.000.001450/2013-11 Voto: 267/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia  de  fato  autuada a  partir  de  notícia  jornalística  que  informa  alguns  dos  desdobramentos  da

denominada “Operação Eldorado” deflagrada pela Polícia Federal no estado do Mato Grosso. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Mera notícia de fatos já que se encontram sob investigação da
“Operação Eldorado”. Não constatação de novos elementos de informação necessários à deflagração de
persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

160.Processo:1.30.001.005505/2013-99 Voto: 265/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato.  Possível  ocorrência de crime ambiental (Lei  nº 9.605/98,  art.  55) e contra a ordem

econômica (Lei nº 8.176/91, art. 2°) . Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Inquérito policial
instaurado com vistas à apuração dos fatos ora tratados. Existência de investigação em curso. Princípio
do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

161.Processo:1.33.001.000442/2013-72 Voto: 511/2014 Origem: PRM - BLUMENAU/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Noticia de Fato. Possível ocorrência de crime ambiental (Lei nº 9.605/98). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Inquérito policial instaurado com vistas à apuração dos fatos ora tratados. Existência
de investigação em curso. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

162.Processo:1.34.038.000083/2013-07 Voto: 244/2014 Origem: PRM - ITAPEVA/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Documentos remetidos por vara do trabalho dando conta de suposta obtenção indevida

de informações fiscais sigilosas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, haja vista
a  não  juntada  aos  autos  do  processo  trabalhista  de  cópia  do  convênio  firmado  entre  a  referida
confederação e a Receita Federal para obtenção de tais informações. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Legitimidade da CNA para arrecadar e cobrar contribuição sindical rural, conforme
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Súmula 396 STJ. Precedente STF “A contribuição sindical rural é calculada pela própria Confederação
Nacional da Agricultura, com base nas informações prestadas pelo contribuinte ao Cadastro Fiscal de
Imóveis Rurais (CAFIR), administrado pela Secretaria da Receita Federal. Esses dados foram fornecidos
à  CNA  mediante convênio firmado  entre  essa  entidade  e  a  União,  por  intermédio  da  Secretaria
da Receita Federal, publicado no Diário Oficial de 21/5/1998, conforme autorizado pelo art. 17, II, da lei
n.º 9.393/96”. (ARE 673734 ED/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Dj 22/05/2012). Atipicidade da conduta. Ausência
de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

163.Processo:1.34.001.007569/2013-85 Voto: 228/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Supostas práticas preconceituosas contra mulheres e homossexuais cometidas pela rede

mundial de computadores. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de procedimento
administrativo nº 1.34.001.005777/2013-40, com promoção de declínio de atribuição, relativo aos fatos
ora tratados. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

164.Processo:1.19.000.001190/2013-88 Voto: 279/2014 Origem: PR/MA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (DL nº 201/67, art. 1º, III e VII). Revisão

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Morte do investigado. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, I).
Homologação do arquivamento.

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

165.Processo:1.15.000.000758/2013-92 Voto: 479/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, art 171, § 3º).

Denúncia de que beneficiário do INSS teria simulado cegueira para obtenção do benefício. Revisão de
arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).  Exames  médicos  que  confirmam  a  cegueira  do  beneficiário.
Ausência de justa causa.  Não constatação de elementos de informação necessários à deflagração de
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

166.Processo:1.34.005.000108/2013-41 Voto: 500/2014 Origem: PRM - FRANCA/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  preparatório  instaurado  para  apurar  a  autenticidade  de  carteira  profissional  de  pesca

apresentada por particular ao ser abordado pescando com petrechos proibidos. Possível ocorrência de
crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 34). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Comprovação da autenticidade do documento. Homologação de arquivamento do âmbito da 1º CCR. Em
relação ao crime capitulado no art. 34 da Lei 9.605/98, há ação penal em curso na 2º Vara Federal de
Franca/SP. Princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

167.Processo:1.10.000.000531/2013-23 Voto: 250/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  preparatório.  Crime de  responsabilidade  praticado  por  ex-prefeito  municipal  (Decreto-lei  nº

201/67,  art.  1º,  III).  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Possíveis  irregularidades  na
aplicação de recursos oriundos de Convênio celebrado entre o município de Epitaciolândia/AC e o Ministério
da Integração Nacional. Execução do Convênio finalizada em 29.11.2000. Pena máxima de detenção de 3
anos (Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, incisos III, c/c §1º). Prescrição da pretensão punitiva estatal em 8 anos
(CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

168.Processo:1.22.009.000459/2013-33 Voto: 408/2014 Origem: PRM – GOVERNADOR VALADARES/MG
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento administrativo instaurado para apurar eventual sonegação de imposto de renda (Lei n.º

8.137/90, art. 1º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de natureza material, cuja
ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, em analogia ao Enunciado n. 24 da
Súmula Vinculante do STF. Precedentes do STJ (RHC 24.876/SC, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2012;
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REsp  875.897/CE,  SEXTA TURMA,  DJe  15/12/2008).  Fatos  ocorridos  nos  anos  de  2005  e  2006.
Declaração da Receita Federal  do Brasil  consistente na falta de interesse na constituição do crédito
tributário haja vista a ocorrência da decadência.  Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

169.Processo:1.24.000.000726/2009-00 Voto: 428/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal  instaurado  para  apurar  eventual  sonegação  de  tributos  (Lei  n.º

8.137/90, arts. 1º e 2º). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Crime de natureza material,
cuja ocorrência depende da constituição definitiva do crédito tributário, em analogia ao Enunciado n. 24
da Súmula Vinculante do STF. Precedentes do STJ (RHC 24.876/SC, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2012;
REsp 875.897/CE, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2008). Credito tributário que não se encontra devidamente
constituído.  Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.  Homologação do
arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

170.Processo:1.35.000.001628/2013-84 Voto: 509/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Apuração de suposta prática do crime de sonegação de autos de

reclamação trabalhista( CP, Art. 356). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências.
Ordem de Busca e Apreensão efetuadas no endereço  incorreto.  Ausência  de intimação pessoal  do
advogado. Precedente STJ “Para configuração do crime tipificado no art. 356 do Estatuto Penalista é
imprescindível a intimação do advogado para a devolução dos autos” (AgRg no Resp 131988/RS, Rel.
Min.  Jorge  Mussi,  Quinta  Turma,  Dje  14/09/2012).  Inexistência  de  retenção  dolosa  por  parte  do
advogado. Devolução dos autos. Homologação do arquivamento.

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

171.Processo:1.30.002.000047/2013-91 Voto: 469/2014 Origem: PRM – CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento preparatório. Possível crime de responsabilidade perpetrado por ex-prefeito consistente na

não apresentação da prestação de contas referente à aplicação dos recursos repassados à Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, por meio do Termo de Responsabilidade nº 2.104/MPAS/2000
(DL nº 201/67, VI). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prazo pra prestação de contas
que se encerrou em 25/09/2002. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV) já que decorridos mais de 8
anos da época do fato.  Prescrição da pretensão punitiva estatal (art.  109, IV, CP).  Homologação do
arquivamento no âmbito da 5ª CCR/MPF (Patrimônio Público e Social). Homologação do arquivamento.

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

172.Processo:1.01.004.000823/2011-73 Voto: 467/2014 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal.  Possível crime de responsabilidade perpetrado por ex-prefeito em

face de irregularidades na gestão de verbas federais  durante os exercícios de 2001 a 2004 (DL nº
201/67, I). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Prazo prescricional reduzido pela metade
em razão do investigado possuir 76 anos de idade (CP, art. 115). Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
IV) já que decorridos mais de 8 anos da época do fato. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.
109, II c/c art. 115). Homologação do arquivamento.

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

173.Processo:1.23.006.000056/2013-87 Voto: 260/2014 Origem: PRM - PARAGOMINAS/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Possível  crime de desobediência (CP, art.  330).  Suposto descumprimento de requisições

ministeriais  por  parte  de  prefeito  municipal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Para
configuração do crime de desobediência é necessário que haja a notificação pessoal do responsável pelo
cumprimento da ordem, de modo a se demonstrar que teve ciência inequívoca da sua existência, bem como a
intenção  deliberada  em  descumpri-la. Precedentes  STJ  (HC  226512,  Ministro  Sebastião  Reis  Júnior,
28/11/2011; HC 115.504/SP, Sexta Turma, Dje 9/2/2009). Não comprovação do recebimento das requisições
pelo prefeito. Conduta omissiva não caracterizada. Ausência de dolo. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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174.Processo:1.30.010.000136/2013-39 Voto: 498/2014 Origem: PRM – VOLTA REDONDA/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Suposto crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto

Nacional  do  Seguro  Social  -  INSS (CP,  artigo  171,  §  3º).  Particular,  afirmando já  possuir  todos  os
requisitos para a obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, informa não conseguir obter do
INSS o referido benefício, aventando a possibilidade de terceiro estar recebendo em seu lugar. Revisão
de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Regularização e recebimento do benefício pelo
particular.  Inexistência  de  indícios  suficientes  da  prática  de  crime. Ausência  de  justa  causa  para
persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

175.Processo:1.34.016.000385/2013-25 Voto: 464/2014 Origem: PRM – ITAPEVA/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

(CP, artigo 171, § 3º). Óbito ocorrido em 18/04/2002. A conduta teria consistido no recebimento indevido
de  apenas  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  as  competências  de  4/2002  e
5/2002. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal. Homologação do arquivamento.

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

176.Processo:1.29.004.001256/2013-53 Voto: 424/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

(CP, artigo 171, § 3º). Óbito ocorrido em 01/03/2005. A conduta teria consistido no recebimento indevido
de  apenas  2  (duas)  parcelas  de  benefício  previdenciário,  referentes  as  competências  de  3/2005  e
4/2005. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Ausência de significativa lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma penal. Homologação do arquivamento.

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

177.Processo:1.30.019.000103/2013-17 Voto: 264/2014 Origem: PRM - TERESÓPOLIS/RJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques indevidos

de benefício  previdenciário após o óbito  do titular.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Diligências realizadas pela autarquia previdenciária com vistas à obtenção de elementos mínimos aptos a
revelar a autoria do delito. Procurador legal e/ou parentes do beneficiário não localizados. Caso em que não
se logrou êxito em identificar o responsável pelos saques efetuados no período de 12/2000 a 12/2001. Fatos
ocorridos há mais de 11 (onze) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de dados que justifiquem
a continuidade da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

178.Processo:1.24.000.002023/2012-11 Voto: 444/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

(CP, artigo 171, § 3º). A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 2 (duas) parcelas de
benefício previdenciário referente as competências de 7/2005 e 8/2005. Revisão de arquivamento (LC n°
75/93,  art.  62,  IV).  Ausência  de  significativa  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  penal.
Homologação do arquivamento.

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

179.Processo:1.27.000.002183/2013-21 Voto: 247/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato praticado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

(CP, artigo 171, § 3º). A conduta teria consistido no recebimento indevido de apenas 2 (duas) parcelas de
benefício previdenciário referente as competências de 12/2001 e 01/2002. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). No caso dos autos, parte do valor sacado referente a competência de 12/2001 era
realmente devido, considerando que o óbito ocorreu em 22/12/2001. Ausência de significativa lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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180.Processo:1.23.000.002143/2013-29 Voto: 481/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de falso testemunho (art.  342, CP). Revisão de arquivamento (LC n°

75/93, art. 62, IV). Inexistência de dolo em fazer afirmação falsa. Testemunha que afirmava bater ponto
eletrônico.  Jornada de trabalho controlada eletronicamente,  porém com dispositivo diverso do ponto.
Testemunha que, ao ser esclarecida do que seria um ponto eletrônico, retificou seu testemunho. Evidente
equívoco. Falta de aptidão para influenciar no deslinde do processo. Dessa forma, considerando que a
conduta do agente careceu de potencialidade lesiva à administração da justiça, inexiste justa causa para
ação  penal.  Precedentes  do  STJ  (RHC Nº  16.631,  16/06/2005;  REsp  659.512/RS,  DJ  29/11/2004).
Homologação de arquivamento.

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

181.Processo:1.13.000.002000/2011-00 Voto: 415/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato instaurada para apurar eventuais crimes de prevaricação (CP, art. 319) e os previstos nos

artigos 89 e 91 da Lei  n.  8.666/93,  em razão de contratação direta (por  inexigibilidade de licitação)
promovida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. Revisão de arquivamento
(LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Constata-se que os fatos  ocorreram em novembro de 2008.  Prescrição da
pretensão punitiva  estatal  (CP, art.  109, inc.  IV)  em relação ao crime de prevaricação,  que  possui  pena
máxima de detenção de 1 (um) ano. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. V). Inexistência de indícios do
cometimento do crime previsto nos arts. 89 e 91 da Lei n. 8.666/93. Regularidade dos procedimentos legais
pertinentes a contratação. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

182.Processo:1.34.006.000499/2013-94 Voto: 521/2014 Origem: PRM – GUARULHOS/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de ordenação de despesa não autorizada (CP, art. 359-D). Representação

da Prefeitura do município de Itaquaquecetuba em face de ex-prefeito em razão desse ter transferido
recursos de conta específica, provenientes de convênio com o FNDE, para conta geral da prefeitura.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). A simples transferência de recursos da conta específica
não configura ordenação de despesa não autorizada, prevista no art 359-D do Código Penal. Atipicidade
da conduta. Homologação do arquivamento.

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

183.Processo:1.26.005.000160/2013-70 Voto: 414/2014 Origem: PRM – GARANHUNS/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Óbito ocorrido em 13/6/2001. Último saque ocorrido em 10/9/2001 (fl. 96). Pena máxima cominada de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já
que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.
IV). Homologação do arquivamento.

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

184.Processo:1.29.015.000254/2013-18 Voto: 533/2014 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Óbito ocorrido em 17/11/1994. Último saque ocorrido em 31/03/1995 (fl. 39). Pena máxima cominada de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III),
já que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

185.Processo:1.29.008.000416/2013-15 Voto: 254/2014 Origem: PRM – SANTA MARIA/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de 

benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Último 
saque ocorrido em 06/07/2001 (fl. 20). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 
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Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última 
percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

186.Processo:1.29.008.000420/2013-75 Voto: 256/2014 Origem: PRM – SANTA MARIA/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de

benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Último
saque ocorrido em 04/10/1994 (fl. 14). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última
percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

187.Processo:1.29.008.000421/2013-10 Voto: 253/2014 Origem: PRM – SANTA MARIA/RS
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de

benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Último
saque ocorrido em 15/07/1999 (fl. 14). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última
percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

188.Processo:1.34.002.000489/2013-99 Voto: 274/2014 Origem: PRM – ARAÇATUBA/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Óbito ocorrido em 20/7/2001. Último saque ocorrido em 27/9/2001 (fl. 96). Pena máxima cominada de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já
que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.
IV). Homologação do arquivamento.

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

189.Processo:1.33.001.000492/2013-50 Voto: 276/2014 Origem: PRM - BLUMENAU/SC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Óbito ocorrido em 27/9/2001. Último saque ocorrido em 4/1/2002 (fl. 20). Pena máxima cominada de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já
que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.
IV). Homologação do arquivamento.

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

190.Processo:1.17.000.002050/2013-00 Voto: 251/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Último saque ocorrido em 12/09/2001 (fl. 09). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12
anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art.  107, inc. IV). Homologação do
arquivamento.

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

191.Processo:1.27.000.002058/2013-11 Voto: 535/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Óbito ocorrido em 19/11/1999. Último saque ocorrido em 28/04/2000 (fl. 14). Pena máxima cominada de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III),
já que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107,
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inc. IV). Homologação do arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

192.Processo:1.27.000.002168/2013-83 Voto: 275/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Óbito ocorrido em 29/2/2002. Último saque ocorrido em 11/9/2000 (fl. 12). Pena máxima cominada de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já
que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.
IV). Homologação do arquivamento.

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

193.Processo:1.30.001.005076/2013-50 Voto: 262/2014 Origem: /PRRJ
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de

benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Último
saque ocorrido em 18/10/1995 (fl. 13). Pena máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já que decorridos mais de 12 anos da última
percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc. IV). Homologação do arquivamento.

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

194.Processo:1.20.002.000202/2013-16 Voto: 421/2014 Origem: PRM - SINOP/MT
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato contra o Ministério do Trabalho e Emprego (CP, art.  171, § 3º)

consistente  no  recebimento  indevido  de  4  (quatro)  parcelas  do  seguro  desemprego.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Saques ocorridos em 02/11/2001. Pena máxima cominada de 6
(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, inc. III), já
que decorridos mais de 12 anos da última percepção indevida. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, inc.
IV). Homologação do arquivamento.

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

195.Processo:1.17.000.002361/2013-61 Voto: 233/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Crime de fraude a execução (CP, art. 179). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,

inc. IV). Fatos ocorridos entre os anos de 2002 e 2006. Pena máxima cominada de 2 anos de detenção.
Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art.  109, V).  Extinção da punibilidade (CP, art.107, IV).
Homologação do arquivamento.

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

196.Processo:1.24.002.000003/2013-69 Voto: 232/2014 Origem: PRM - SOUSA/PB 
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato.  Possível ocorrência dos crimes de responsabilidade (DL nº 201/67, III) e prevaricação

(CP, art. 319). Pagamento efetuado por ex-prefeito de remuneração, sem o devido desconto, a servidores
que deixaram de comparecer ao trabalho de forma injustificada. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,
art. 62, IV). Fatos ocorridos nos anos de 2003 e 2004. Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV), já que
decorridos mais de 8 anos da época dos fatos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 109, IV
e V). Homologação do arquivamento.

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

197.Processo:1.04.004.000346/2010-53 Voto: 503/2014 Origem: PRR 4º REGIÃO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  administrativo instaurado  para  acompanhar  a  execução do  convênio  nº  710259/2008,

firmado entre o Município de Salete/SC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação no sentido de que 85% da obra havia
sido concluída. Inexistência, por ora, de elementos indicativos da ocorrência de crime, notadamente da
malversação de recursos públicos. Possibilidade de desarquivamento no caso de novas provas (CPP, art.
18). Homologação do arquivamento.

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

198.Processo:1.14.003.000178/2013-11 Voto: 458/2014 Origem: PRM - BARREIRAS/BA
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Suposta prática do crime de exploração não autorizada de emissora de radiodifusão (Lei

nº  9.472/97,  art.  183).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62  –  IV).  Não  ocorrência  de
clandestinidade. Existência de autorização de uso de radiofrequência concedida pela ANATEL. Ausência
de crime. Homologação de arquivamento.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
199.Processo:1.32.000.000144/2013-20 Voto: 448/2014 Origem: PR/DF

Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Controle  externo.  Procedimento  administrativo  instaurado  para  apurar  irregularidade  na  Portaria

0072/2012 – CRH/DPG/DPF (que regulamenta o processo de recrutamento para integrar os quadros da
Superintendência  da  Polícia  Federal  na  Paraíba,  com  vistas  ao  preenchimento  de  uma  vaga  na
Delegacia  de  Repressão  a  Entorpecentes,  mormente  nas  atividades  do  canil  do  DPF  em  João
Pessoa/PB). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O edital previa que o candidato teria a sua
remoção condicionada à conveniência, oportunidade e necessidade do serviço (art. 12). As razões que
levaram a não remoção do representante, não obstante a sua condição de guia de cão farejador foram: I)
é guia de cão farejador em sua atual lotação, o que significa dizer que caso saia das funções que exerce
no momento, desfalcaria a sua atual Unidade; II) reponde a processo disciplinar, o que poderia prejudicar
o  bom  andamento  dos  trabalhos  da  Comissão  Disciplinar.  Concluiu  o  il.  Procurador  da  República
oficiante  que  o  Departamento  de  Polícia  Federal,  dentro  dos  limites  legais,  formou  seu  juízo  de
conveniência/oportunidade acerca da remoção do Agente de Polícia Federal  representante,  segundo
critérios razoáveis, apresentando a devida justificativa para a remoção de um (ocupante da vaga) e a
negativa ao outro, com observância do devido processo legal. Ausente qualquer ilegalidade nos atos
administrativos praticados pelo DPF. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento,acolhendo,
como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo il. Membro do Parquet Federal.

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

200.Processo:1.26.000.002867/2012-80 (SIGILOSO) Voto: 450/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Controle externo.  Peças de informação instauradas para apurar a notícia de possível precariedade na

manutenção  dos  veículos  postos  à  disposição  da  Delegacia  de  Repressão  a  Crimes  Fazendários
(DELEFAZ) no âmbito da Polícia Federal em Pernambuco. Revisão de arquivamento (LC n. 75, art. 62,
inc. IV). Os fatos narrados dão conta da existência de veículos com problemas mecânicos e falta de
manutenção,  comprometendo  a  segurança  de  eventuais  passageiros  e  do  bem  em  si.  Diligências.
Contratação de empresa para assistência e manutenção das viaturas daquela Superintendência. Todos
os problemas com manutenção de viaturas vinculadas à DELEFAZ foram solucionados e os veículos que
não estejam em condições normais de funcionamento não são disponibilizados para uso. Esgotamento
do  objeto.  Homologação  do  arquivamento,  acolhendo,  como  razões  de  decidir,  os  fundamentos
invocados pelo i. Procurador da República oficiante.

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

201.Processo:1.00.000.008261/2013-45 Voto: 451/2014 Origem: PR/DF
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Controle externo. Procedimento administrativo instaurado mediante representação da Associação Nacional

dos Peritos Criminais Federais – APCF, solicitando providências no intuito de consolidar a autonomia técnica,
científica e funcional da atividade pericial federal de natureza criminal, sobretudo ante as autoridades policiais,
considerando  a  falta  de  regulamentação,  no  âmbito  da  Polícia  Federal,  do  art.  2º,  caput,  da  Lei  n.º
12.030/2009:  “No exercício da atividade de perícia oficial  de natureza criminal,  é assegurado autonomia
técnica, científica e funcional, exigido concurso, com formação acadêmica específica, para o provimento do
cargo de perito oficial.” Revisão de arquivamento (LC n. 75, art. 62, inc. IV). Consignou a il. Procuradora da
República oficiante: I) No tocante à autonomia assegurada pela norma legal aos peritos criminais, extrai-se
que o dispositivo preceitua que tais agentes públicos, quando no exercício de suas atividades fins, submeter-
se-ão unicamente aos limites determinados pela Lei e pelas suas próprias convicções, não podendo receber
ordens para direcionarem o conteúdo e o resultado dos exames periciais de sua alçada; II) Não obstante, a
autonomia funcional atribuída aos peritos criminais não tem o condão de subtrair de tais agentes o dever de
subordinação às ordens e diretrizes dos Delegados de Polícia quando estes se encontrem no exercício da
presidência de Inquéritos Policiais; e III) Do ponto de vista prático tem-se, por consequência, que a autoridade
policial que preside o inquérito tem o poder de determinar a realização da perícia, mas não o de influir no juízo
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técnico  da  alçada  exclusiva  do  perito  que  neste  aspecto  goza  de  plena  autonomia.  As  informações
apresentadas não trazem qualquer  elemento concreto  que demande a atuação ministerial  em relação  a
eventual abuso ou desvio na execução da atividade policial ou mesmo o oferecimento de denúncia contra
autoridades policiais. Inexistência de irregularidades. Esgotamento do objeto. Homologação do arquivamento,
acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pela il. Procuradora da República oficiante.

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

202.Processo:1.10.000.000243/2012-98 Voto: 426/2014 Origem: PR/AC
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Controle externo da atividade policial. Expediente instaurado para

apurar  a  prática  de  crime  de  abuso  de  autoridade  atribuído  a  Policiais  Federais.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Diligências.  Infração não comprovada. Conjunto probatório que
aponta para lesões preexistentes. Ausência de indícios mínimos de materialidade delitiva. Falta de justa
causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

203.Processo:1.26.000.000324/2013-17 Voto: 470/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Notícia de fato. Controle externo da atividade policial. Denuncia anônima dando conta que Delegado da

Polícia Federal, em missão no arquipélago de Fernando de Noronha, teria abalroado viatura policial, sem que
nenhum procedimento tivesse sido instaurado, bem como teria tido suas refeições subsidiadas por terceiros.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências. Não constatação de elementos de informação
necessários à deflagração de persecução penal. Ausência de justa causa. Homologação do arquivamento.

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

204.Processo:1.18.000.001244/2011-81 Voto: 236/2014 Origem: PR/GO
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento preparatório.  Controle  externo  da atividade policial.  Verificação  se  o  destacamento de

agentes da Polícia Federal  para a realização da segurança de delegações esportivas se encontra à
margem  das  atribuições  institucionais  do  órgão.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Existência do caderno de atribuições da Secretaria de Segurança para Grandes Eventos atribuindo à
Polícia Federal a segurança de dignatários e delegações esportivas. Instituição, por parte do Ministério
da Justiça,  de Comissão Especial  de Segurança Pública,  com o escopo de planejar,  implementar  e
fiscalizar  as  ações  de  segurança  e  ordem  pública  durante  os  eventos  esportivos,  consignando  a
necessidade de cumprir as responsabilidades e compromissos assumidos pela República Federativa do
Brasil,  perante organismos internacionais,  quando da candidatura à sede da Copa do Mundo e das
Olimpíadas.  Ausência  de  irregularidade  no  apoio  das  entidades  policiais  a  tais  eventos  esportivos.
Homologação do arquivamento.

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

205.Processo: 1.24.000.000830/2011-19 Voto: 447/2014 Origem: PRM - SOUSA/PB
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Inquérito civil. Controle externo da atividade policial. Verificação das atividades policiais desenvolvidas no

âmbito  da  Superintendência  Regional  do  Departamento  de  Polícia  Federal  na  Paraíba.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento abrangente e genérico. Recente reestruturação do
Grupo de Controle Externo da Atividade Policial na Paraíba, por meio da Portaria nº 81, de 20 de agosto
de 2013, que possui diversos procedimentos tratando de pontos específicos correlacionados à atuação
do Departamento de Polícia Federal da Paraíba. Homologação do arquivamento.

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

206.Processo:1.00.000.017794/2013-18 Voto: 259/2014 Origem: PRM - ARAÇATUBA/SP
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Procedimento  Administrativo.  Relatório  do  Grupo  de  Controle  Externo  da  Atividade  Policial  da

Procuradoria da República no Estado de São Paulo decorrente da inspeção realizada na Delegacia da
Polícia Federal em Bauru/SP, nos dias 11 e 13 de setembro de 2013, para ciência.  Esgotamento do
objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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207.Processo :1.32.000.000145/2013-74 Voto: 351/2013 Origem: PR/RR
Relator :Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa :Controle externo. Procedimento preparatório instaurado por deliberação do Grupo de Controle Externo da

Atividade Policial em Roraima, para fins de realização de inspeção ordinária na Polícia Rodoviária Federal,
com o desiderato de compilar os dados apurados para expedição de recomendações e demais providências
decorrentes  da  inspeção.  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diante  das  informações
compiladas  foi  determinada  a  instauração  de  procedimento  administrativo.  Desnecessidade  de
prosseguimento do feito. Finalidade alcançada. Homologação do arquivamento, acolhendo, como razões de
decidir, os fundamentos invocados pelo Membro do Parquet Federal. 

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

Dr. Oswaldo José Barbosa Silva

VOTOS-VISTA
208.Processo:1.22.001.000033/2013-50 Voto: 1/2014 Origem: PRM – JUIZ DE FORA / MG

Relator Dr. José Bonifácio Borges de Andrada
Ementa 
do 
Relator

Peças  de  informação  instauradas  a  partir  de  representação  para  apurar  a  ocorrência  do  crime  de
estelionato (CP, art. 171), atribuído a sociedade imobiliária que estaria cobrando valores já cobertos ou
subsidiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida (Lei n. 11.977/99). Revisão de declínio (Enunciado
n° 32, 2ª CCR/MPF). A cobrança indevida, por corretor de imóveis, de valores ou taxas de pessoas
incluídas no Programa Minha Casa Minha Vida do governo federal não implica em prejuízo direto à
União nem indireto via ofensa à ¿Política Nacional de Habitação¿. Questão semelhante à cobrança
indevida de consulta por médico conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS). Nestes casos, segundo
precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF, a competência para o processo e julgamento é da Justiça
Estadual  (AgRg  no  CC 115582/RS,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  TERCEIRA SEÇÃO,  julgado  em
27/06/2012,  DJe  01/08/2012;  AgRg  no  CC  64322/RS,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  TERCEIRA
SEÇÃO,  julgado  em  22/04/2009,  DJe  13/05/2009;  RE  429171,  Relator(a):Min.  CARLOS  BRITTO,
Primeira  Turma,  julgado  em 14/09/2004;  HC 81912,  Relator(a):  Min.  CARLOS VELLOSO,  Segunda
Turma, julgado em 20/08/2002). Inexistência de elementos que denotem ofensa direta a bens, serviços
ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.  Prejuízo suportado
exclusivamente por particular. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. 

Voto-Vista Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa 
do Voto-
Vista 

PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.  SUPOSTO  CRIME  DE
CONCUSSÃO.  PROGRAMA  MINHA  CASA  MINHA  VIDA.  PREJUÍZO  (PATRIMONIAL)
EXCLUSIVAMENTE  AO  PARTICULAR.  IRRELEVÂNCIA.  EQUÍVOCOS  DE  PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.  AQUELE  QUE  ESTIVER  EXERCENDO  FUNÇÃO  PÚBLICA  VINCULADA  A
AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL É SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL PARA OS FINS DO CAPUT DO
ART.  327  DO  CÓDIGO  PENAL.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO CRIMINAL.  1.  Nos
crimes de concussão ou corrupção o objeto jurídico protegido pela norma é a Administração Pública, no
particular aspecto da probidade e da eficácia dos funcionários públicos a ela vinculados. 2. É equivocado
considerar o particular (de quem se ¿exige¿ a vantagem indevida, no caso de concussão, ou de quem
se ¿solicita¿, em caso de uma das figuras da corrupção) como sendo o sujeito primaz do delito, quando,
na verdade, é o sujeito secundário, circunstância irrelevante para a determinação da competência para o
processo e julgamento de eventual ação penal. Além de o delito já estar consumado com a simples
¿exigência¿  ou  ¿solicitação¿,  o  sujeito  passivo  primário  da  conduta  delituosa  é  a  ¿administração
pública¿,  e,  no  caso  de  prática  de  concussão  por  funcionário  público  federal  (lato  sensu),  a
administração  pública  federal.  3.  Se o  agente  que  solicita  ou  exige  a  vantagem está,  mesmo que
momentaneamente, no exercício de função pública com interesses federais é, para o fim preconizado no
caput do art.  327 do Código Penal,  servidor público federal.  4.  Neste contexto,  a conclusão parece
inarredável e óbvia: aquele que estiver exercendo função pública vinculada a ações do governo federal,
e praticar conduta que se amolde ao crime de concussão, disposto no caput do art. 316 do Código Penal
¿ situação idêntica também para o crime de corrupção passiva (CP,  art.  317)  ¿,  mesmo antes  das
alterações promovidas pela Lei  nº 9.983/2000, estará atingindo, direta e objetivamente,  os serviços e os
interesses da União, consequentemente, estando afeta à Justiça Federal a competência para o processo da
respectiva ação penal. 5. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do
Ministério Público Federal para prosseguir na persecução criminal. 

Voto-Vista :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa 
do Voto-
Vista

:VOTO-VISTA
NOTÍCIA DE FATO. NOTÍCIA DE QUE IMOBILIÁRIA ESTARIA COBRANDO VALORES JÁ COBERTOS
OU  SUBSIDIADOS  PELO  PROGRAMA  MINHA  CASA  MINHA  VIDA.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO
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(ENUNCIADO Nº 32, 2ªCCR). OS PREPOSTOS DE IMOBILIÁRIAS NÃO PODEM SER EQUIPARADOS
A FUNCIONÁRIOS  PÚBLICOS.  NÃO  CARACTERIZADO  O  CRIME  DE  CONCUSSÃO.  SUPOSTA
LESÃO SUPORTADA EXCLUSIVAMENTE PELOS PARTICULARES ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS.
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  a  partir  de  notícia  de  possível  cometimento  do  crime  de
estelionato, atribuído a prepostos de Imobiliária, em razão da cobrança de “uma taxa de R$ 5.900,00 de
entrada, ou sinal” do denunciante, este pretendente à aquisição de imóvel financiado pelo Programa
Minha Casa Minha Vida (PMCMV).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de suas atribuições ao Ministério Público
Estadual  por  entender  que  a  conduta,  se  qualificada  como crime,  de  forma  alguma afetaria  bens,
serviços ou interesses da União, sendo vítima, no caso, o particular, em nada afetando o PMCMV.
3.  Com efeito,  os prepostos de Imobiliária não se enquadram no §1º do art.  327 do Código Penal
Brasileiro, não podendo ser equiparados a funcionários públicos.
4. É a CEF (ou os operadores autorizados na forma do art. 6-B, §2º, da Lei) que trabalhará por meio de
contrato ou convênio para a execução do programa e não as empresas construtoras, incorporadoras ou
os agentes corretores imobiliários, que figuram apenas como terceiros interessados.
5. Todos aqueles que constroem ou oferecem os imóveis para que sejam adquiridos por interessados,
que podem ou não se valer do PMCMV, participam apenas dos atos negociais tendentes à alienação dos
imóveis, não sendo agentes do governo executores diretos ou indiretos do PMCMV e, portanto, não se
enquadram na definição de funcionário público.
6. Em consequência, não há a ocorrência, no caso concreto, do crime de concussão, por parte dos
corretores  imobiliários  que,  como  intermediários  dos  proprietários  dos  imóveis  postos  à  venda,
apresentam as cobranças citadas, por não serem equiparados a funcionários públicos.
7. Cabe ao Membro do Ministério Público Estadual aquilatar a ocorrência ou não de crime, uma vez que
não se verifica qualquer lesão a bens, serviços ou interesses da União.
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

209.Processo:1.25.002.001870/2010-31 Voto: 105/2013 Origem: PRM – CASCAVEL / PR
Relatora Raquel Elias Ferreira Dodge
Ementa 
da 
Relatora

PEÇAS DE INFORMAÇÃO. AMBIENTAL. CRIME DE PRODUÇÃO, LIBERAÇÃO E DESCARTE DE 'OGM'
NO MEIO AMBIENTE (LEI N. 11.105/2005, ARTS. 27 E 29). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N. 32,
2ªCCR/MPF).  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar a ocorrência
do  crime  de  produção,  liberação  e  descarte  de  organismo  geneticamente  modificado  (OGM)  no  meio
ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pelo CTNBio e pelos órgãos e entidades de registro e
fiscalização (Lei nº 11.105/2005, art. 27 e 29). 2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de
atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  ao  fundamento de  que a  nova Lei  de  Biossegurança  (Lei  nº
11.105/05), que revogou a Lei n. 8.974/95, não trouxe disposição expressa antes contida na norma revogada
que assegurava legitimidade/atribuição ao Ministério Público Federal para propor ações de responsabilidade
civil e criminal. 3. A competência para o processo e julgamento dos crimes ocorridos em razão da produção,
liberação e descarte de ¿OGM¿ é da Justiça Federal, pois os efeitos ambientais decorrentes destas condutas
não  se  restringem  aos  Estados  da  Federação  individualmente  considerados,  uma  vez  que  o  seu  uso
indiscriminado pode acarretar conseqüências a direitos difusos, tais como a saúde pública. Precedente do
STJ (CC 200400087164, GILSON DIPP, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJ DATA:17/05/2004 PG:00104 RSTJ
VOL.:00186 PG:00469) . 4. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na
persecução penal. 

Voto-Vista :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa 
do Voto-
Vista

: VOTO-VISTA
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.  SUPOSTO CRIME DE PRODUZIR,  ARMAZENAR,
TRANSPORTAR, COMERCIALIZAR, IMPORTAR OU EXPORTAR OGM OU SEUS DERIVADOS, SEM
AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA CTNBIO E PELOS
ÓRGÃOS E ENTIDADES DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO (ART. 29 DA LEI 11.105/2005) E SUPOSTO
CRIME DE LIBERAR OU DESCARTAR OGM NO MEIO AMBIENTE, EM DESACORDO COM AS NORMAS
ESTABELECIDAS PELA CTNBIO E PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE REGISTRO E FISCALIZAÇÃO
(ART. 27 DA LEI 11.105). REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ªCCR/MPF). COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  FEDERAL.  NÃO  CONFIGURADO  O  CRIME  PREVISTO  NO  ART.  27  E  PRESCRIÇÃO  DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 29. RECEBIMENTO DO
DECLÍNIO COMO ARQUIVAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência dos supostos
crimes de produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados,
sem  autorização  ou  em  desacordo  com  as  normas  estabelecidas  pela  CTNBio  e  pelos  órgãos  e
entidades de registro e fiscalização (art. 29 da Lei 11.105/2005) e de liberar ou descartar OGM no meio
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ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos órgãos e entidades de
registro e fiscalização (art. 27 da Lei 11.105).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual
ao fundamento de que a nova Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05), que revogou a Lei n. 8.974/95,
não  trouxe  disposição  expressa  antes  contida  na  norma  revogada  que  assegurava
legitimidade/atribuição  ao  Ministério  Público  Federal  para  propor  ações  de  responsabilidade  civil  e
criminal  por danos causados ao homem, aos animais,  às plantas e ao meio ambiente,  em face do
descumprimento da referida lei.
3.  A  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  ocorridos  em  razão  da  produção,
armazenamento, transporte, comercialização, importação ou exportação de OGM é da Justiça Federal,
pois os efeitos ambientais decorrentes destas condutas não se restringem aos Estados da Federação
individualmente considerados, uma vez que o seu uso indiscriminado pode acarretar consequências a
direitos difusos, tais como a saúde pública. Precedente do STJ (CC 200400087164, GILSON DIPP, STJ -
TERCEIRA SEÇÃO, DJ DATA:17/05/2004 PG:00104 RSTJ VOL.:00186 PG:00469) .
4.  No entanto,  no presente caso verifica-se a inocorrência da conduta descrita no art.  27, devido à
atestada (laudo de fls. 13) impossibilidade de dano ao meio ambiente. 
5. Já em relação à conduta prevista no art. 29 da Lei 11.105/2005 encontra-se prescrita a pretensão
punitiva estatal, uma vez que o fato foi constatado em 29/04/2009 e a pena máxima prevista é de 2 anos,
sendo o prazo prescricional de 4 anos a prescrição restou consumada em 28 de abril de 2013. 
6. Recebimento do declínio de atribuições como arquivamento. Homologação do arquivamento.

Decisão :Após o voto da relatora pela não homologação do declínio e do Dr. Oswaldo José Barbosa Silva pelo
recebimento do declínio como arquivamento, pediu vista o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
210.Processo: IPL Nº 0005467-74.2013.4.05.8100 Voto: 70/2014 Origem: JF-CE

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. ART. 28 DO CPP C/C ART. 62, IV, DA LC Nº 75/93. APROPRIAÇÃO INDÉBITA

PREVIDENCIÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ARTS. 168-A E 337-A DO
CP). MUNICÍPIO. INCLUSÃO EM PARCELAMENTO ESPECIAL, NOS MOLDES DA MP Nº 589/2012,
CONVERTIDA NA LEI Nº  12.810/2013.  ARQUIVAMENTO. DISCORDÂNCIA DO JUIZ.  EQUIPARAÇÃO
AO PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar os crimes de apropriação indébita previdenciária e de
sonegação de contribuição previdenciária (artigos 168-A e 337-A, CP) atribuídos a ex-Prefeita Municipal.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, levando em consideração que
os débitos apurados foram incluídos no parcelamento especial da MP nº 589/2012 (convertida na Lei nº
12.810/2013).
3. O Juiz Federal  discordou do arquivamento, por entender que existem quatro hipóteses de rescisão do
parcelamento, não sendo certo afirmar que o débito existente será inexoravelmente quitado ao longo do
tempo.
4. É entendimento desta 2ª CCR que a adesão ao parcelamento especial equipara-se ao pagamento
para fins de extinção da punibilidade já que as prestações não poderão ser inadimplidas ante a previsão
do art. 3º da Lei nº 12.810/2013, que estabelece que no caso de não pagamento no vencimento haverá a
retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação dos Municípios.
5. Apesar de o art. 6º da Lei 12.810/2013 prever 4 hipóteses de rescisão do parcelamento entendo que,
ainda assim, o feito deve ser arquivado.
6. No entanto, a Receita Federal deve ser oficiada para que comunique ao MPF caso o parcelamento
seja  rescindido,  para  que,  então,  os  autos  possam ser  desarquivados e a  persecução penal  tenha
continuidade (art. 18, CPP). 
7. Manter os autos ativos durante todo o período de parcelamento (que pode durar muitos anos), com o
acompanhamento  da  situação  do  débito  periodicamente,  seria  demasiadamente  dispendioso  e
desnecessário,  uma  vez  que  a  comunicação  da  Receita  Federal  acerca  da  eventual  rescisão  do
parcelamento supre a necessidade desse acompanhamento.
8. Insistência no arquivamento do feito.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
211. Processo:1.25.008.000520/2013-41 Voto: 41/2014 Origem: PRM – JACAREZINHO / PR

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.
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168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N.º 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (art. 168-A, CP).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do
princípio da insignificância em razão de o valor do débito não ultrapassar R$ 10.000,00.
3.  No entanto,  de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal,  a aplicação do princípio  da
insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os
seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da
ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão
jurídica. 
4. Nos crimes que atingem a Previdência Social o STF vem reiteradamente decidindo que não há que se
falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de caráter
supraindividual,  qual  seja,  o  patrimônio  da  Previdência  Social  ou  a  sua  subsistência  financeira.
(Precedentes do STF: RHC 117095/SP, HC 98.021/SC, HC 91.704, HC 102.550, HC 107.041)
5. Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes praticados em detrimento da Previdência Social.
6.  Não homologação do arquivamento e  designação de outro  Membro  do MPF para prosseguir  na
persecução penal.

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

212.Processo:1.30.001.007205/2013-44 Voto: 48/2014 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM CTPS (ART. 297, §3º, INC. II, DO CÓDIGO

PENAL).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32,  2ª  CCR).  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
FEDERAL. ENUNCIADO Nº 27 DESTA 2ª CCR. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. A conduta de inserir declaração falsa em CTPS subsome-se ao tipo previsto no art. 297, § 3º, inciso II,
do Código Penal.
2.  A Justiça Federal  é  competente para o processo e julgamento do crime,  visto  que há ofensa a
interesse da Previdência Social (Enunciado nº 27 desta 2ª CCR).
3. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

213.Processo:1.29.000.002486/2013-70 Voto: 49/2014 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CRIME  CONTRA A ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO  (ART.  203,  CP).

REVISÃO DE DECLÍNIO (EN. 32, 2ª CCR). MALGRADO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL EM
SENTIDO CONTRÁRIO, A COMPETÊNCIA É FEDERAL. O ARTIGO 109, INC. VI, PRIMEIRA PARTE,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREVÊ RESSALVAS. COMPETÊNCIA FEDERAL PARA TODOS
OS  CASOS  QUE  ENVOLVAM CRIMES  CONTRA  A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRABALHO.  NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1.  A competência é da Justiça Federal,  embora ausente ofensa à organização geral  do trabalho ou
direitos dos trabalhadores considerados coletivamente.
2. A competência para julgar – todos – os crimes contra a organização do trabalho é da Justiça Federal.
Não cabe distinguir onde a primeira parte do inciso VI do artigo 109 da Constituição Federal não o faz.
Necessidade de revisão dos precedentes.
3. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Parquet Federal para
dar continuidade à persecução penal.

Decisão :Acolhido por maioria o voto do Relator pela não homologação do declínio de atribuições. Vencido o Dr.
José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge.

214.Processo:1.25.000.000470/2013-71 Voto: 9984/2013 Origem: PRM - CHAPECÓ/SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  CRIME  DE  PRODUÇÃO,  ARMAZENAMENTO,

TRANSPORTE,  COMERCIALIZAÇÃO,  IMPORTAÇÃO  OU  EXPORTAÇÃO  DE  OGM  OU  SEUS
DERIVADOS,  SEM  AUTORIZAÇÃO  OU  EM  DESACORDO  COM  AS  NORMAS  (ART.  29,  LEI  N.
11.105/2005).  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32,  2ªCCR/MPF).  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA FEDERAL.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL
PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de procedimento investigatório criminal instaurado para apurar a ocorrência do crime de
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produção, armazenamento, transporte,  comercialização, importação ou exportação de OGM ou seus
derivados, sem autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pelo CTNBio e pelos órgãos
e entidades de registro e fiscalização (art. 29, Lei nº 11.105/2005).
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual ao
fundamento de que a nova Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/05), que revogou a Lei n. 8.974/95, não
trouxe disposição  expressa  antes  contida na norma revogada que  assegurava legitimidade/atribuição  ao
Ministério Público Federal para propor ações de responsabilidade civil e criminal.
3.  A  competência  para  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  ocorridos  em  razão  da  produção,
armazenamento, transporte, comercialização, importação ou exportação de OGM é da Justiça Federal,
pois os efeitos ambientais decorrentes destas condutas não se restringem aos Estados da Federação
individualmente considerados, uma vez que o seu uso indiscriminado pode acarretar consequências a
direitos difusos, tais como a saúde pública. Precedente do STJ (CC 200400087164, GILSON DIPP, STJ -
TERCEIRA SEÇÃO, DJ DATA:17/05/2004 PG:00104 RSTJ VOL.:00186 PG:00469) .
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Após o voto do Relator e da Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge pela não homologação do declínio de
atribuições, pediu vista o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

215.Processo:1.22.000.001006/2013-12 Voto: 52/2014 Origem: PR-MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.

168-A). REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC N.º 75/93, ART. 62, IV). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  CRIME  FORMAL.  DESNECESSIDADE  DE  CONSTITUIÇÃO  DEFINITIVA  DO
CRÉDITO  TRIBUTÁRIO. NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se  de  notícia  de  fato  instaurada  para  apurar  suposto  crime  de  apropriação  indébita
previdenciária (art. 168-A, CP).
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito com base na aplicação do
princípio  da  insignificância  em  razão  de  o  valor  do  débito  não  ultrapassar  R$  10.000,00  e  com
fundamento na ausência de constituição definitiva do crédito tributário.
3.  No  entanto,  de  acordo  com  a  posição  do  Supremo  Tribunal  Federal,  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância  de modo a tornar  a  conduta atípica exige sejam preenchidos,  de forma concomitante,  os
seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii)  nenhuma periculosidade social da
ação;  (iii)  reduzido  grau  de  reprovabilidade  do  comportamento;  e  (iv)  relativa  inexpressividade  da  lesão
jurídica.
4. Nos crimes que atingem a Previdência Social o STF vem reiteradamente decidindo que não há que se
falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que o delito abala bem jurídico de caráter
supraindividual,  qual  seja,  o  patrimônio  da  Previdência  Social  ou  a  sua  subsistência  financeira.
(Precedentes do STF: RHC 117095/SP, HC 98.021/SC, HC 91.704, HC 102.550, HC 107.041)
5. Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes praticados em detrimento da Previdência Social.
6. O entendimento jurisprudencial de que o prévio exaurimento da via administrativa é condição objetiva
de punibilidade do crime contra a ordem tributária só é aplicável aos crimes materiais.
7. O crime previsto no artigo 168-A do Código Penal é de natureza formal e não depende da constituição
definitiva do crédito tributário para sua consumação e, consequentemente, para a propositura da ação penal.
8.  Não homologação do arquivamento e  designação de outro  Membro  do MPF para prosseguir  na
persecução penal.

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

216.Processo:1.30.007.000409/2013-02 Voto: 68/2014 Origem: PRM – PETRÓPOLIS / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS

DO  FNDE.  REVISÃO  DE  DECLÍNIO  (ENUNCIADO  Nº  32,  2ª  CCR).  SUJEIÇÃO  DE  QUAISQUER
RECURSOS  REPASSADOS  PELA  UNIÃO  A  ESTADOS,  DISTRITO  FEDERAL  E  MUNICÍPIOS  À
FISCALIZAÇÃO PELO CONGRESSO  NACIONAL,  POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO (ART. 71, VI, CR/88). PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO, EVIDENCIANDO A COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA  FEDERAL  PARA PROCESSAR  E  JULGAR  OS  CRIMES  CONTRA  ESSE  INTERESSE.
SÚMULA 208 DO STJ. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
1. Procedimento investigatório criminal instaurado para apuração da prática, em tese, de malversação de
recursos oriundos do FNDE, destinados ao Município de Paraíba do Sul/RJ.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual sob
o fundamento de que não há notícia nos autos de desvio de verba cuja aplicação caberia ao FNDE, limitando-
se  a  investigação a  possível  irregularidade  na aplicação da  cota  municipal  do salário-educação,  a  qual
pertence ao município e é sujeita ao controle externo dos Tribunais de Contas locais.
3. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE é uma autarquia federal que atende a
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uma política nacional de educação, provendo recursos e executando ações, cujo interesse da União
resta evidenciado.
4. Compete ao Tribunal de Contas da União fiscalizar a regular aplicação pelos Municípios dos recursos
oriundos do FNDE (art. 71, VI, CF/88).
5.  A malversação de verbas oriundas do FNDE enseja,  portanto,  o interesse da União,  visto que é
necessária a prestação de contas a órgão federal, aplicando-se à espécie a Súmula 208 do STJ.
6. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

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

217.Processo:1.22.009.000288/2012-61 Voto: 198/2014 Origem: PRM – TEÓFILO OTONI / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. NOTÍCIA DE SUPOSTO CRIME

CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. O FORO COMPETENTE PARA PROCESSÁ-LO E JULGÁ-LO É O
DO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. ATRIBUIÇÃO DO SUSCITADO.
1. Trata-se de peças de informação instauradas para apurar suposto crime tributário por empresa com
sede no Município de Caparaó/MG.
2.  O Procurador da República suscitado declinou de suas atribuições em favor  da Procuradoria da
República no Município de Teófilo Otoni/MG e em favor da Procuradoria da República no Município de
Governador Valadares/MG, uma vez que os serviços analisados foram prestados nos Municípios de
Carlos Chagas/MG e de Mendes Pimentel/MG.
3. O Procurador da República suscitante, na PRM de Teófilo Otoni, considerou que a atribuição pertence
ao  Parquet com  atuação no  local  de  consumação  do  suposto  crime tributário,  ou  seja,  o  local  do
domicílio fiscal da empresa investigada, que é o Município de Caparaó/MG, em que deve atuar a PRM
de Manhuaçu/Muriaé, ora suscitada.
4. Com efeito, a competência é determinada pelo lugar de consumação do crime (art. 70, CPP). 
5.  Os crimes tributários, em regra, consumam-se no local do domicílio fiscal do contribuinte. Os materiais
consumam-se com a constituição definitiva do crédito, que, no caso de tributo federal, ocorre no local do
domicílio tributário do contribuinte. Já os formais, cuja consumação independe de constituição do crédito,
consumam-se no local em que as condutas são praticadas, ou seja, o local da sede da pessoa jurídica.
6. O art. 127 do CTN determina que, na falta de eleição, o domicílio tributário das pessoas jurídicas de
direito privado é o local de sua sede, assim, o domicílio fiscal da empresa investigada é o Município de
Caparaó/MG, local também de consumação do crime.
7. Desse modo, considerando que a conduta ora apurada refere-se a tributos federais, a atribuição para
prosseguir na persecução penal pertence ao Procurador da República suscitado, na Procuradoria da
República no Município de Manhuaçu/Muriaé,  local  em que a empresa investiga possui  sua sede e
domicílio fiscal.
8. Conhecimento do conflito negativo de atribuições. Atribuição do Procurador da República suscitado, na
PRM de Manhuaçu/Muriaé - MG.

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

218.Processo:1.15.003.000555/2013-76 Voto: 422/2014 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. SUPOSTA MALVERSAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDEB. REVISÃO DE

DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32, 2ª CCR). AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS.
PERSISTÊNCIA DO INTERESSE FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
1. Notícia de Fato instaurada para apuração da prática, em tese, de malversação de recursos oriundos
do FUNDEB, destinados ao Município de Pacujá/CE. 
2. Ainda que a municipalidade não tenha recebido complementação de verbas federais para o FUNDEB,
o que afasta a possibilidade de lesão direta a bens da União, subsiste interesse político-social da União
na causa, visto tratar-se de malversação de verbas que visam implementar políticas públicas na área da
educação, o que evocaria a função redistributiva e supletiva prevista no art. 211 da Constituição Federal.
3. O papel da União na manutenção e fiscalização dos recursos do FUNDEB assume peculiar relevância,
daí  o  seu  interesse  moral  (político-social)  em  assegurar  sua  adequada  destinação,  o  que  atrai  a
competência da Justiça Federal, em caráter excepcional, para julgar os crimes praticados em detrimento
dessas verbas e a atribuição do Ministério Público Federal para investigar os fatos e propor eventual
ação penal.
4. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro Membro do Ministério Público
Federal para prosseguir na persecução penal.

Decisão :Após o voto do Relator e da Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge pela não homologação do declínio de
atribuições, pediu vista o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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219.Processo:1.33.005.000356/2013-20 Voto: 98/2014 Origem: PRM – JOINVILLE/SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA.

REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO Nº 32 DA 2ª CCR). PROMOÇÃO DE DECLÍNIO FUNDADA NA
OCORRÊNCIA DE CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR E DE ESTELIONATO. INDÍCIOS DE
POSSÍVEIS CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 5º, 6º E
7º. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Procedimento instaurado a partir de notícia-crime apócrifa, dando conta de que grupo empresarial
estaria, de forma fraudulenta, angariando valores de inúmeras pessoas, prometendo, em contrapartida,
lucros exorbitantes, prática conhecida como pirâmide financeira.
2. O Membro do MPF oficiante promoveu o declínio de atribuição por entender que os fatos relatados
configuram, em tese, o delito de estelionato (CP, art. 171) ou eventual crime contra a economia popular
(Lei nº 1.521/51, art. 2º, IX), que não atraem a competência da Justiça Federal.
3. Esta Câmara tem entendido que, nos casos em que há mera permuta de dinheiro pelo recrutamento
de outras pessoas (Piramides ou Ponzi),  sem indícios de crimes federais,  é atribuição do Ministério
Público Estadual a apuração do feito, por se tratar de crime contra a economia popular (Lei nº 1.521/51,
art.  2º,  inc.  IX),  em  consonância  com  a  Súmula  nº  498  do  STF  (Procedimento  MPF  nº
1.29.000.001676/2013-70, unânime, julgado na 582ª Sessão, realizada em 19/08/2013).
4. Ocorre, todavia, que existem modelos mais sofisticados de pirâmides financeiras que buscam simular
estruturas legítimas a fim de afastar as suspeitas das potenciais vítimas e das autoridades.
5. Uma vez identificados indícios da prática de pirâmide mais moderna, independentemente da forma
utilizadas por essas empresas para camuflarem seus reais intuitos de captação de dinheiro, os contratos
ou títulos emitidos por elas constituem verdadeiro instrumento de investimento coletivo sendo, portanto,
necessário o registro na CVM, na forma do art. 19, caput e § 3º, da Lei 6.385/76. Tais empresas devem
ser equiparadas às instituições financeiras para fins penais, nos termos do art. 1º da Lei nº 7.492/86.
6. Existência de indícios mínimos da prática de pirâmide financeira, a configurar crime contra o Sistema
Financeiro Nacional, de competência da Justiça Federal (Lei nº 7.492/86, art. 26).
7. Não homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual e encaminhamento do feito
à Procuradoria da República em São Paulo, para reunião de elementos de informações aptos a subsidiar
atuação de Procurador da República que já oficia em procedimento de natureza criminal em curso contra
as empresas investigadas.

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

220.Processo:1.20.000.000620/2013-23 Voto: 99/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa PEÇAS DE INFORMAÇÃO. SUPOSTA PRÁTICA DE CONSTITUIÇÃO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA.

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

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

221.Processo:  1.25.002.001154/2013-05 Voto: 117/2014 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC

75/93). DESCAMINHO (ART. 334, DO CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art.
334,  do  Código  Penal,  devido  a  flagrante  de  transporte  de  produtos  de  origem  estrangeira
desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com fundamento no princípio
da insignificância, por considerar que o valor dos tributos é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém,
descreveu que,  em consulta  junto  à Receita  Federal,  constatou-se a existência  de outros autos  de
infração em nome da suposta autora do crime.
3.  A  despeito  dos  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância no referido delito, não se afigura possível, no caso, a incidência desse princípio, haja vista
a prática reiterada de crimes da mesma natureza. Precedentes do STJ. 
4. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

222.Processo:1.25.002.001491/2013-94 Voto: 118/2014 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (ART. 62, IV, DA LC

75/93). DESCAMINHO (ART. 334, DO CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
HOMOLOGAÇÃO  DO  ARQUIVAMENTO.  REITERAÇÃO  DA  CONDUTA.  PROSSEGUIMENTO  DA
PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art.
334,  do  Código  Penal,  devido  a  flagrante  de  transporte  de  produtos  de  origem  estrangeira
desacompanhados da documentação necessária que comprovasse seu ingresso regular no país.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, com fundamento no princípio
da insignificância, por considerar que o valor dos tributos é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), porém,
descreveu que,  em consulta  junto  à Receita  Federal,  constatou-se a existência  de outros autos  de
infração em nome do suposto autor dos fatos.
3.  A  despeito  dos  precedentes  do  Supremo  Tribunal  Federal  sobre  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância no referido delito, não se afigura possível, no caso, a incidência desse princípio, haja vista
a prática reiterada de crimes da mesma natureza. Precedentes do STJ. 
4. Não homologação do arquivamento. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

223.Processo:1.34.001.007029/2013-00 Voto: 202/2014 Origem: PR / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :NOTÍCIA DE FATO.  REVISÃO DE DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO (ENUNCIADO Nº  32  DA 2ª  CCR).

SUPOSTOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297, CP) E DE USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP), PRATICADOS CONTRA SERVIDORES DA RECEITA FEDERAL
DO  BRASIL.  PEDIDO  DE  DECLÍNIO  DE  COMPETÊNCIA  PARA  A  JUSTIÇA  ESTADUAL.
ARQUIVAMENTO  INDIRETO.  NÃO  HOMOLOGAÇÃO  DO  DECLÍNIO  DE  ATRIBUIÇÕES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR
NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada a partir de representação encaminhada pela Receita Federal do
Brasil para apurar as supostas práticas dos crimes tipificados nos arts. 297 e 304, ambos do CP. Os
supostos  crimes  foram  praticados  por  empresa  privada,  quando  da  apresentação  de  documento
assinado por  particular,  com firma supostamente falsificada.  Tal  documento foi  apresenta à  Receita
Federal com a finalidade de emissão do número do cadastro no CNPJ (classificação necessária não
apenas para a tributação, mas também na fiscalização das atividades da empresa). 
2. O Membro do Ministério Público Federal requereu o declínio de atribuição por entender que o fato
caracterizou apenas o crime do art. 297, do CP que é da competência da Justiça Estadual. 
3. Observa-se que ocorreu o uso do documento falsificado perante à Receita Federal, fato que tipifica o
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crime de uso de documento falso, que é um crime formal e instantâneo e que se consuma com a simples
utilização (apresentação) do documento falsificado.
4. Competência da Justiça Federal, visto que o ato foi praticado em detrimento de serviço da União.
5.  Não  homologação  do  declínio  de  atribuições.  Designação  de  outro  Membro  do  MPF  para  dar
prosseguimento à persecução penal.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
224.Processo:1.28.000.001967/2013-03 Voto: 4/2014 Origem: PR-RN

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Notícia  de  suposto  desvio  de  verbas  municipais  por  Prefeito.  Revisão  de  declínio

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

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

225.Processo:1.18.000.001435/2013-12 Voto: 6/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de furto mediante fraude (art.  155, §4º, II,  CP). Revisão de declínio

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Notícia de subtração, mediante fraude praticada por meio da internet,
de valores  em conta de correntista  do Banco  do Brasil,  que é uma 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

226.Processo:1.14.009.000260/2013-87 Voto: 7/2014 Origem: PRM – GUANAMBI / BA 
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de tortura (Lei 9.455/97) contra particular, imputado a policiais militares e

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

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

227.Processo:1.30.001.006517/2013-31 Voto: 8/2014 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Representação  que  imputa  a  prática  de  diversos  crimes  a  autoridades  policiais

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

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

228.Processo:1.26.000.003146/2013-78 Voto: 9/2014 Origem: PR-PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato.  Suposto crime de falsidade ideológica (art.  299, CP) em detrimento de Junta Comercial.

Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de empresas mercantis pela Junta
Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio (DNRC) não justifica, por si
só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra aquela entidade. No caso, a
União  não  foi  ludibriada  nem  sofreu  prejuízos  diretos  e  específicos.  Competência  da  Justiça  Estadual.
Precedente do STJ (CC, 116529/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/05/2011, CC 81261/BA, Relator Min.
Arnaldo Esteves Lima, DJe 11/02/2009 e CC 109.526/SC, Relator Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
26/05/2010). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por  maioria  o  voto  do Relator.  Vencida a  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

229.Processo:1.34.001.007374/2013-35 Voto: 11/2014 Origem: PR-SP
Relatora :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Supostos crimes contra registro de marca (art. 189, Lei 9.279/96). Revisão de declínio

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Notícia de fabricação e comercialização de produtos falsificados da
marca da empresa noticiante. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
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Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

230.Processo:1.34.001.007413/2013-02 Voto: 13/2014 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de violação de direito autoral (art. 184, §2º, CP). Revisão de declínio

(Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Notícia de disponibilização de discografias, em site da internet, sem
autorização  dos  autores  artísticos.  Site  de  responsabilidade  de  cidadão  com  endereço  no  Brasil.
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. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

231.Processo:1.14.009.000274/2013-09 Voto: 14/2014 Origem: PRM – GUANAMBI / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato.  Notícia de crimes contra o patrimônio de particulares e de uso indevido de verbas

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

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

232.Processo:1.18.000.003313/2013-52 Voto: 34/2014 Origem: PR-GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato.  Notícia de suposto exercício ilegal da medicina (art.  282,  CP).  Revisão de declínio

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

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

233.Processo:1.25.013.000162/2013-05 Voto: 35/2014 Origem: PRM – JACAREZINHO / PR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de apropriação indébita praticado por advogada, contra cliente particular,

no curso de processo judicial. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

234.Processo:1.34.004.001652/2013-11 Voto: 46/2014 Origem: PRM – PIRACICABA / SP
Relatora :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  abuso  de  autoridade  (Lei  4.898/65)  imputado  a  Guardas  Municipais  do

Município de Cosmópolis/SP. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

235.Processo:1.34.001.003894/2013-79 Voto: 5729/2013 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Noticia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei 1.521/51) ou de estelionato

(art. 171, do CPB). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Alegação de fraude conhecida como
"pirâmide",  que  envolve  a  permuta  de  dinheiro  pelo  recrutamento  de  pessoas  para  o  esquema.  O
programa de venda multinível da empresa, comum a outras empresas, não guarda características de
crime contra o sistema financeiro, mas contra a economia popular. Súmula 498, do STF. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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236.Processo:1.35.000.001087/2013-94 Voto: 5770/2013 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Súmula nº 498 do STF. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

237.Processo:1.29.000.001676/2013-70 Voto: 5869/2013 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peça de Informação. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão

de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª Câmara). Fraude conhecida como “pirâmide”, que envolve a permuta
de dinheiro pelo recrutamento de outras pessoas para o esquema. Súmula nº 498 do STF. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

238.Processo:1.34.001.005723/2013-84 Voto: 212/2014 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei nº 1.521/51). Revisão de

declínio (Enunciado nº 32). Suposta realização de “corrente” pela internet, em que a pessoa encaminha
e-mail para seus contatos com mensagem informando que para a pessoa receber uma quantia grande
ela só precisa investir R$ 12,00 (doze reais) em seis pessoas, ou seja, R$ 2,00 (dois reais) em cada.
Incidência do Enunciado nº 498 da Súmula do STF: “Compete à justiça dos estados, em ambas as
instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular”. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

239.Processo:1.24.001.000303/2013-58 Voto: 73/2014 Origem: PRM – CAMPINA GRANDE / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta irregularidade na participação de empresa em licitação do

Município de Aroeiras/PB. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR).  Não constatado o uso de
verbas federais no certame. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual. 

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

240.Processo:1.34.001.007251/2013-02 Voto: 74/2014 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de comércio ilegal de arma de fogo (art. 17, Lei 10.826/03). Revisão de

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

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

241.Processo: IPL Nº 01206/2010 Voto: 76/2014 Origem: PR-PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Policial. Suposto crime de tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual (art. 231-A,

CP).  Revisão de declínio (Enunciado nº 33, 2ª CCR). Inexistência de  transnacionalidade da conduta.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

242.Processo:1.18.001.000210/2013-21 Voto: 211/2014 Origem: PRM – ANÁPOLIS / GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia de exploração de trabalho infantil. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª

Câmara). Não caracterizado o crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149,CP). Eventual
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tipificação do crime de maus-tratos (art. 136, CP). Ausência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. Remessa de cópia dos auto ao Ministério Público do Trabalho.

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

243.Processo:1.34.011.000412/2013-18 Voto: 441/2014 Origem: PRM – SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental (art. 54 da Lei n° 9.605/98). Revisão de declínio (Enunciado nº 32,

2ªCCR). Notícia anônima sobre a contaminação do solo por metais pesados ocasionada por Aterro Sanitário.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

244.Processo:1.34.001.007378/2013-13 Voto: 468/2014 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto furto mediante fraude contra particular e eventual lavagem de dinheiro. Revisão

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

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

245.Processo:1.30.004.000179/2013-01 Voto: 482/2014 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposta sonegação de tributo estadual. Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR).

Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

246.Processo:1.30.008.000255/2013-31 Voto: 10687/2013 Origem: PRM – REZENDE / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto  crime ambiental (art.  56, Lei nº 9.605/98). Transportar carga perigosa sem

autorização do órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Ausência
de elementos 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

247.Processo:1.30.004.000172/2013-81 Voto: 10692/2013 Origem: PRM – ITAPERUNA / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de usura (art. 4º da Lei nº 1.521/51). Revisão de declínio (Enunciado nº 32).

Suposta conduta de empréstimo entre particulares com juros exorbitantes, sem a intermediação de instituição
financeira.  Ausência de elementos de informação capazes de justificar  a atribuição do Ministério  Público
Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

248.Processo:1.36.001.000211/2013-57 Voto: 10693/2013 Origem: PRM – ARAGUAÍNA / TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato.  Possível  crime de sequestro e cárcere privado (art.  148,  CP) praticado por  prefeito

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

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

249.Processo:1.30.001.007007/2013-81 Voto: 67/2014 Origem: PR / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime ambiental (art. 29, Lei 9.605/98).  Revisão de arquivamento (LC

75/93,  art.  62,  IV). Manter  em  cativeiro  3  animais  pertencentes  à  fauna  silvestre  sem  autorização
ambiental.  Animais não ameaçados de extinção.  Ausência  de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Enunciado nº 43, 2ª CCR.
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Recebimento do arquivamento como declínio de atribuições. Homologação do declínio de atribuições ao
Ministério Público Estadual. 

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

250.Processo:1.29.006.000359/2013-86 Voto: 83/2014 Origem: PRM – RIO GRANDE / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Supostos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP) e de falsificação de documento

particular (art. 298, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Inexistência de elementos de
informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

251.Processo:1.29.004.001358/2013-79 Voto: 97/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Noticia de Fato. Suposto crime contra a economia popular (art. 2º, IX, da Lei 1.521/51) ou de estelionato

(art. 171, do CPB). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Alegação de fraude conhecida como
"pirâmide", que envolve mera permuta de dinheiro pelo recrutamento de pessoas para o esquema. O
programa de venda multinível da empresa, comum a outras empresas, não guarda características de
crime contra o sistema financeiro, mas contra a economia popular. Súmula 498, do STF. Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

252.Processo:1.30.001.000065/2014-64 Voto: 104/2014 Origem: PR / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Possível crime contra o sentimento religioso (art. 208, CP). Representação noticiando a

publicação de vídeo na internet com conteúdo que fere a liberdade de religião do noticiante. Revisão de
declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).  Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal. Homologação  do  declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

253.Processo:1.30.007.000014/2014-82 Voto: 111/2014 Origem: PRM – PETRÓPOLIS / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto  crime ambiental (art.  56, Lei nº 9.605/98). Transportar carga perigosa sem

autorização do órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Ausência
de elementos 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

254.Processo:1.30.007.000009/2014-70 Voto: 112/2014 Origem: PRM – PETRÓPOLIS / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto  crime ambiental (art.  56, Lei nº 9.605/98). Transportar carga perigosa sem

autorização do órgão ambiental competente. Revisão de declínio (Enunciado 32 da 2ª CCR).  Ausência
de elementos 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 do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

255.Processo:1.30.001.000040/2014-61 Voto: 119/2014 Origem: PR / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Notícia de possível crime de pedofilia (art. 241-A, ECA) por meio da internet. Revisão de

declínio (Enunciado n° 32, 2ª CCR). Suposta tentativa de veiculação, em sala de bate-papo de sítio
eletrônico na  internet,  de imagens de suposta pedofilia. Em diligência, o MPF detectou que o agente
propôs a suposta divulgação do material em conversa com a função reservada ativada, o que significa
que somente a pessoa a quem a mensagem se destinava poderia visualizá-la. Ausência de indícios de
transnacionalidade da conduta. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição
do Ministério  Público Federal  para a persecução penal.  Homologação do declínio  de atribuições ao
Ministério Público Estadual. 

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

256.Processo:1.14.014.000077/2013-11 Voto: 139/2014 Origem: PRM – ALAGOINHAS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Representação noticiando possível crime contra honra (art. 139, CP) na rede mundial de

computadores.  Revisão de declínio  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Suposta  utilização obscena de  fotos  da
representante que estavam em página de rede social. Não logração de êxito na verificação da suposta
conduta irregular. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta. O simples fato da conduta ter
sido cometida na rede mundial  de computadores não desloca a competência para a esfera federal.
Inexistência  de  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas  autarquias,  fundações  ou
empresas públicas. Homologação de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

257.Processo:1.26.000.003795/2013-79 Voto: 143/2014 Origem: PR/PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Supostos crimes contra a honra (arts. 138, 139 e 140, CP) e supostos crimes militares (arts.

166, 214, 215 e 216, CPM), praticados por militar estadual. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR).
Críticas  ao  Governador  do  Estado  de Pernambuco praticadas por  policial  militar  estadual.  Atribuição  do
Ministério Público Estadual. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

258.Processo:1.22.000.003708/2013-22 Voto: 215/2014 Origem: PR / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Supostos crimes de falsidade ideológica (art. 299, CP) e de falsificação de documento

particular (art. 298, CP). Revisão de declínio (Enunciado n° 32, 2ªCCR). Crimes supostamente praticados
em alteração contratual de empresa particular.  Inexistência de elementos de informação capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

259.Processo:1.18.000.002320/2013-37 Voto: 224/2014 Origem: PR / GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Supostos crimes de associação criminosa (art. 288, CP), prevaricação (art. 319,

CP) e falsa perícia (art. 342, CP) imputados a funcionários públicos do Estado de Goiás.  Revisão de
declínio  (Enunciado  nº  32  da 2ª  CCR).  Supostos  ilícitos  praticados em ação de separação  judicial
litigiosa. Competência da Justiça Estadual. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio ao Ministério Público Estadual.

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

260.Processo:1.29.004.001180/2013-66 Voto: 466/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de apropriação indébita (art. 168, CP). Empregador que estaria

descontando contribuições confederativas de seus empregados e não as repassando à entidade sindical.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  n°  32  da  2ªCCR).  Crime  contra  o  patrimônio  de  entidade  privada
(sindicato), não ofendendo bens, serviços ou interesse da União, suas autarquias ou empresas públicas
federais.  Súmula  222  do  STJ:  Compete  à  Justiça  Comum processar  e  julgar  as  ações  relativas  à
contribuição sindical prevista no Art. 578 da CLT. Ausência de elementos de informação que justifiquem a
atribuição do MPF para atuar no feito. Homologação do declínio de atribuições.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
261.Processo:1.34.001.008257/2013-99 Voto: 50/2014 Origem: PR-SP

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia de crime contra a honra de particular. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.

62,  IV).  Crime  cuja  ação  penal  somente  se  procede  mediante  queixa.  Ausência  de  atribuição  do
Ministério  Público  para  promover  a  ação  penal  e,  consequentemente,  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.
Notícia de crime de ameaça contra particular (art. 147, CP). 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. 
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

262.Processo:1.25.015.000075/2013-20 Voto: 130/2014 Origem: PRM – UNIÃO DA VITÓRIA / PR
Relatora :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia de suposta fraude em encerramento de contrato de trabalho de prestador de

serviço de vigilância ao MPF (art. 171, CP) contra a Caixa Econômica Federal, atinente ao FGTS e ao
seguro-desemprego,  no  caso  de  sucessão  empregadores.  Homologação  do  declínio  de  atribuições
(Enunciado nº 32, 2ª CCR). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a
partir de ofício proveniente da Vara do Trabalho de União da Vitória (com cópia da sentença proferida)
noticiando suposta lesão aos cofres públicos, tanto por fraude ao sistema do FGTS, como por possível
inscrição do obreiro no programa do seguro desemprego. A cópia da sentença relata que além das
reivindicações trabalhistas corriqueiras, o reclamante na ação trabalhista pleiteou a inusitada repetição
de indébito do valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), pagamento adiantado ao representante
da empresa reclamada, a titulo de promoção de rescisão laboral sem justa causa. Assim, a Juíza do
trabalho vislumbrou a possibilidade do cometimento dos crimes supracitados e encaminhou cópia da
decisão para o MPF. Para melhor instrução do feito, o membro do MPF requisitou ao Coordenador de
Administração do Procuradoria da República no Paraná, o procedimento que eles adotavam para a
manutenção de um mesmo vigilante, quando da ocasião de sucessão de empregadores. Constatou-se
que  a  rescisão  do  contrato  trabalhista,  para  a  contratação  do  obreiro  pela  nova  empresa  é  fato
corriqueiro  e  isento  de  qualquer  fraude  ou  irregularidade.  Não  há  outra  forma  de  reaproveitar  os
vigilantes. Logo, a dispensa sem justa causa é perfeitamente legal e se o vigilante demitido aproveita o
ensejo para requerer o levantamento do saldo do FGTS, pratica fato amparado por lei (art. 20, I, Lei nº
8036/1990).  Observa-se  que  nenhuma  fraude  aconteceu  ao  sistema  do  FGTS,  pois  é  direito  do
trabalhador sacar o saldo do FGTS na hipótese de encerramento de contrato de trabalho sem justa
causa,  para  posterior  admissão  em  empresa  prestadora  de  serviço  sucessora.  Homologação  do
arquivamento. Quanto à suposta fraude ao sistema do seguro-desemprego, não há indícios suficientes
de cometimento de crime. Homologação do arquivamento. O que supostamente aconteceu, analisando
os autos, foi um estelionato contra um particular, uma vez que o reclamante foi induzido a pagar o valor
de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), para que seu contrato fosse rescindido sem justa causa,
direito que já lhe caberia com a natural rescisão do contrato, para sua readmissão na nova empresa
prestadora de serviço. Declínio de atribuições.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
263.Processo:1.17.000.002431/2013-81 Voto: 5/2014 Origem: PR-ES

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia anônima sobre suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art.

149, CP). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Suposta violação de direitos trabalhistas de
funcionários de empresa particular. Inexistência de elementos capazes de configurar o crime previsto no
artigo 149 do Código Penal. Configuradas apenas irregularidades trabalhistas. Atipicidade. Recebimento
do declínio de atribuições como promoção de arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

264.Processo:1.34.001.008131/2013-14 Voto: 10/2014 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia anônima sobre suposto crime contra a honra praticado por meio da internet

contra particulares. Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Crime cuja ação penal somente se
procede mediante queixa. Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e,
consequentemente,  de  justa  causa  para  o  prosseguimento  do  feito.  Recebimento  do  declínio  de
atribuições como arquivamento. Homologação do arquivamento.

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

265.Processo:1.34.001.007213/2013-41 Voto: 462/2014 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime contra a honra praticado por meio da internet contra particulares. Revisão

de declínio (Enunciado nº 33, 2ªCCR). Crime cuja ação penal somente se procede mediante queixa.
Ausência de atribuição do Ministério Público para promover a ação penal e, consequentemente, de justa
causa para o prosseguimento do feito.  Recebimento do declínio de atribuições como arquivamento.
Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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266.Processo:1.29.017.000266/2013-22 Voto: 209/2014 Origem: PRM – CANOAS / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de Informação. Deixar de apresentar relatórios ambientais nos prazos exigidos pela legislação

(art.  81, Decreto 6.514/08). Revisão de declínio (Enunciado nº 32, 2ªCCR). Conduta que caracteriza
mera infração administrativa. Atipicidade. Recebimento do declínio de atribuições como arquivamento.
Homologação do arquivamento.

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

267.Processo:1.29.018.000091/2005-33 Voto: 16/2014 Origem: PRM – ERECHIM / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Supostos crimes previstos no art. 92 da Lei 8.666/98 e no art. 315 do Código

Penal.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  Fatos  ocorridos  em  2004  e  2003,
respectivamente. Prazos prescricionais de 8 anos e de 3 anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal.
Inexistência de indícios de prática de outros crimes. Ausência de justa causa para o prosseguimento da
persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

268.Processo:1.27.002.000468/2013-16 Voto: 17/2014 Origem: PRM – FLORIANO / PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  fato.  Suposto  crime  de  responsabilidade  de  ex-prefeito  municipal  (Decreto-Lei  201/67).

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 1996. Pena máxima de 12 (doze)
anos.  Prazo prescricional máximo de 16 (dezesseis)  anos.  Prescrição da pretensão punitiva estatal.
Homologação do arquivamento. 

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

269.Processo:1.33.000.003661/2010-71 Voto: 19/2014 Origem: PR-SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime material contra a ordem tributária (art.  1º,  Lei 8.137/90).

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito
tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

270.Processo:1.30.001.005427/2011-61 Voto: 200/2014 Origem: PR-RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Suposto crime material contra a ordem tributária (art.  1º,  Lei 8.137/90).

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV). Inexistência de constituição definitiva do crédito
tributário e, consequentemente, de condição objetiva de punibilidade. Súmula Vinculante n° 24, do STF.
Ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. Homologação do arquivamento. 

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

271.Processo:1.27.000.002330/2013-63 Voto: 20/2014 Origem: PR-PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo
prescricional de 12 (doze) anos.  Fatos ocorridos em 1995. Prescrição da pretensão punitiva estatal.
Homologação de arquivamento.

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

272.Processo:1.22.020.000146/2013-27 Voto: 38/2014 Origem: PRM – MANHUAÇU / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo
prescricional de 12 (doze) anos. Cessação do recebimento indevido em 1999. Prescrição da pretensão
punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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273.Processo:1.29.000.002786/2013-59 Voto: 42/2014 Origem: PR-RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  de  estelionato  previdenciário  (art.  171,  §3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Pena máxima prevista de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses. Prazo
prescricional de 12 (doze) anos. Último recebimento indevido ocorrido em 1998. Prescrição da pretensão
punitiva estatal. Homologação de arquivamento.

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

274.Processo:1.27.000.002074/2013-12 Voto: 21/2014 Origem: PR-PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.

62, IV). Saque de parcelas de benefício previdenciário após o óbito do beneficiário. Saques realizados
com cartão magnético,  sem renovação de senha. Inexistência de procurador ou representante legal
cadastrado perante o INSS e de elementos mínimos que possibilitem a identificação da autoria delitiva.
Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

275.Processo:1.17.000.000453/2008-49 Voto: 22/2014 Origem: PR-ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Crime contra a ordem tributária (art. 337-A, CP). Revisão de arquivamento

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Quitação integral dos débitos tributários. Extinção da punibilidade (art. 69 da Lei
nº 11.941/09). Homologação do arquivamento.

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

276.Processo:1.15.000.001452/2012-72 Voto: 23/2014 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A,

CP), praticado, em tese, pelos administradores do Município de Caucaia/CE. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, IV).  Adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário (Lei nº 12.810/13 –
conversão da MP nº 589/2012). Equiparação ao pagamento para fins de extinção de punibilidade. Na
hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13, que é o caso do autos,
a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as
prestações não poderão ser inadimplidas. A ausência de pagamento na data do respectivo vencimento
autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação do Município,
para sua quitação. Homologação do arquivamento.

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

277.Processo:1.15.000.003189/2010-94 Voto: 24/2014 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art.

337-A,  CP),  praticado,  em  tese,  pelos  administradores  do  Município  de  Cascavel/CE.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário (Lei nº
12.810/13  –  conversão  da  MP nº  589/2012). Equiparação  ao  pagamento  para  fins  de  extinção  de
punibilidade. Na hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13, que é
o caso do autos, a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento para fins de extinção da
punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. A ausência de pagamento na data do
respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de
Participação do Município, para sua quitação. Homologação do arquivamento.

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

278.Processo:1.15.000.002843/2013-95 Voto: 25/2014 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A, CP), praticado, em

tese, pelos administradores do Município de Acarape/CE. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário (Lei nº 12.810/13 – conversão da MP nº
589/2012). Equiparação  ao  pagamento  para  fins  de  extinção  de  punibilidade.  Na  hipótese de
parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13, que é o caso do autos, a adesão a
referido Programa equipara-se ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações
não poderão ser inadimplidas. A ausência de pagamento na data do respectivo vencimento autoriza a
retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de Participação do Município, para sua
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quitação. Homologação do arquivamento.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

279.Processo:1.15.001.000082/2008-60 Voto: 54/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE / CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A, CP), praticado,

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

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

280.Processo:1.30.009.000262/2013-22 Voto: 26/2014 Origem: PRM – SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ
Relatora :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia de suposta fraude no recebimento de verbas da União por anistiado político.

Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A notícia não apresenta qualquer elemento probatório
que a  lastreie.  Ausência  de  elementos  mínimos necessários  à  deflagração da persecução penal  e,
portanto, de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

281.Processo:1.00.000.000503/2014-33 Voto: 47/2014 Origem: PRM – ANÁPOLIS / GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Representação anônima sobre suposta falsidade documental. Revisão de arquivamento

(LC n° 75/93, art. 62, IV). Notícia extremamente genérica e imprecisa, sem individualização ou indicação
de  elementos  que  possam  elucidar  em  quais  documentos  teria  ocorrido  a  falsidade.  Ausência  de
elementos mínimos necessários à deflagração  da persecução penal  e,  consequentemente,  de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

282.Processo:1.28.000.001625/2012-02 Voto: 29/2014 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Notícia de irregularidades na execução de Convênio firmado entre o Município de

Macaíba/RN e o Ministério da Integração Nacional, por intermédio do DNOCS. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93, art. 62, IV). Convênio extinto sem repasse dos recursos. Ausência de verbas a fiscalizar e
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

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

283.Processo:1.00.000.013602/2013-02 Voto: 30/2014 Origem: PRM – MARABÁ / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149, CP). Revisão de

arquivamento (LC n° 75/93, art.  62, IV).  A equipe de fiscalização móvel do Ministério do Trabalho e
Emprego não localizou elementos para configurar o trabalho escravo, constatou apenas irregularidades
trabalhistas, inclusive já sanadas, que não caracterizam o crime previsto no artigo 203 do Código Penal.
Atipicidade. Homologação de arquivamento.

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

284.Processo:1.00.000.013969/2013-18 Voto: 40/2014 Origem: PR-MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149, CP). Revisão de

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O Grupo Especial de Combate ao Trabalho Escravo do Ministério
do Trabalho não localizou qualquer trabalhador na fazenda fiscalizada. Ausência de elementos mínimos
necessários à deflagração da persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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285.Processo:1.30.020.000392/2013-15 Voto: 32/2014 Origem: PRR – 2ª REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de responsabilidade de Prefeito e ex-Prefeito Municipal (DL 201/67), por

descumprimento de acordo judicial. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O descumprimento
de  acordo  celebrado  em juízo  não  configura  o  crime previsto  no  art.  1º,  XIV,  do DL 201/67.  Esse
dispositivo tipifica a conduta de deixar de cumprir ordem judicial e não acordo celebrado entre as partes.
Ademais,  no  acordo  há  previsão  expressa  de  multa  diária  em  caso  de  inobservância.  Atipicidade.
Precedentes jurisprudenciais. Homologação do arquivamento. 

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

286.Processo:1.14.003.000270/2013-72 Voto: 18/2014 Origem: PRM – BARREIRAS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de abuso de autoridade. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).

Existência de inquérito policial versando sobre os mesmos fatos. Aplicação do princípio ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

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

287.Processo:1.35.000.001920/2013-05 Voto: 27/2014 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de estelionato contra empresa pública federal. Revisão de arquivamento

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

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

288.Processo:1.34.001.007457/2013-24 Voto: 28/2014 Origem: PR-SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  Fato.  Notícia  de  divulgação  de  mensagens  de  preconceito  contra  as  mulheres  e  os

homossexuais, bem como suposto incentivo ao estupro. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Existência de outro procedimento, já encaminhado ao Ministério Público Estadual, versando sobre os
mesmos fatos. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

289.Processo:1.33.016.000034/2013-51 Voto: 31/2014 Origem: PR-SC
Relatora :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime ambiental contra a flora (Lei 9.605/98). Revisão de

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

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

290.Processo:1.35.000.001930/2013-32 Voto: 33/2014 Origem: PR-SE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de falsidade ideológica (art.  299, CP). Revisão de arquivamento (LC

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

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

291.Processo:1.00.000.013727/2013-24 Voto: 39/2014 Origem: PRM – ARAGUAÍNA / TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149, CP). Revisão de

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

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

292.Processo:1.33.001.000438/2013-12 Voto: 44/2014 Origem: PRM – BLUMENAU / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental. 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.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

293.Processo:1.23.000.000157/2013-16 Voto: 45/2014 Origem: PR-PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposta fraude em concurso público. Revisão de arquivamento

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

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

294.Processo:1.15.002.000546/2013-95 Voto: 51/2014 Origem: PR POLO JUAZEIRO DO NORTE / IGUATU
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime ambiental. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de

inquérito policial versando sobre os mesmos fatos. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação
do arquivamento.

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

295.Processo:1.33.006.000131/2013-63 Voto: 56/2014 Origem: PRM – CAÇADOR / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Contrabando de cigarros (art. 334, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).

Existência  de ação  penal  versando sobre  os  mesmos fatos.  Aplicação  do  princípio  ne bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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

296.Processo:1.11.000.000899/2009-78 Voto: 206/2014 Origem: PROMOTORIA ELEITORAL – 2ª ZONA ELEITORAL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças  de  Informação.  Suposto  crime  eleitoral.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).

Existência de inquérito policial versando sobre os mesmos fatos. Aplicação do princípio ne bis in idem.
Homologação do arquivamento.

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

297.Processo:1.29.020.000068/2013-18 Voto: 545/2014 Origem: PRM – CACHOEIRA DO SUL / RS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de falsificação do selo ou sinal público (art. 296, CP) e

de estelionato (art. 171, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial
versando sobre os mesmos fatos. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

298.Processo:1.15.000.003124/2013-91 Voto: 37/2014 Origem: PR-CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia anônima sobre suposta publicação, em site de relacionamento, de imagens de

sexo com animais, crianças e figuras religiosas. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Não
foi possível verificar a veracidade da notícia, uma vez que o perfil mencionado foi excluído. Ausência de
elementos mínimos necessários à deflagração da persecução penal. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

299.Processo:1.28.000.000447/2012-94 Voto: 58/2014 Origem: PR-RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito  Civil  Público. Notícia  sobre  supostas  irregularidades  na  aplicação  de  recursos  federais

destinados ao Município de Natal/RN. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). As diligências
realizadas demonstraram que os convênios mencionados encontram-se em execução ou com prestação
de  contas  já  apresentada,  não  sendo  constatadas  quaisquer  irregularidades.  A representante  não
apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar o prosseguimento do feito. Ausência de
elementos indiciários mínimos necessários  à deflagração da persecução penal  e,  portanto,  de justa
causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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300.Processo:1.24.002.000299/2013-18 Voto: 43/2014 Origem: PRM – SOUSA / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Notícia de suposto crime de ameaça (art. 147, CP) contra professora de instituição de

ensino federal, no exercício de sua função. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Palavras
ditas no calor de uma discussão em que a mãe de aluna defendia os interesses da filha. Não verificada a
intenção  de  ameaçar.  Não  caracterizado  o  crime  de  ameaça.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

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

301.Processo:1.23.005.000074/2013-79 Voto: 62/2014 Origem: PRM – REDENÇÃO / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Preparatório.  Notícia  de  suposto  abuso  de  autoridade  (Lei  nº  4.898/65).  Revisão  de

arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). O Município de Tucumã/PA noticia a prática de abuso de autoridade
por servidores da Receita Federal, que teriam deixado de conceder, indevidamente, Certidão Negativa de
Débito ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa. A conduta noticiada não caracteriza abuso de autoridade,
mas sim procedimentos administrativos burocráticos desorganizados. A negativa de concessão de CND ou
CPEN, mesmo que por fundamento equivocado, não configura ilícito penal. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento. Remessa dos autos à 5ª CCR.

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

302.Processo:1.11.000.001265/2013-19 Voto: 82/2014 Origem: PR-AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de desenvolvimento clandestino de atividades de

telecomunicação (art. 183, Lei 9.472/97). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A ANATEL,
em atenção ao Acordo de Cooperação nº 02/2012, firmado com a União, por intermédio do Ministério das
Comunicações, concedeu o prazo de 9 meses para que a entidade fiscalizada regularize a situação de
retransmissão do sinal de TV. Enquanto vigente o prazo para regularização não há que se falar em
crime. Aplicação do Princípio da Intervenção Mínima do Direito Penal. Ausência de justa causa para o
prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento, sem prejuízo de posterior desarquivamento em
caso de não regularização.

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

303.Processo:1.18.000.002980/2013-18 Voto: 100/2014 Origem: PR-GO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo. Notícia de supostos crimes imputados a servidores do IBAMA. Revisão de

arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).  O  representante,  proprietário  do  imóvel  rural  que  sofreu
fiscalização pelos representados, imputa a estes a prática dos crimes de exercício arbitrário ou abuso de
poder  (art.  350,  CP),  falsidade  ideológica  (art.  299,  CP),  denunciação  caluniosa  (art.  339,  CP),
constrangimento ilegal  (art.  146,  CP) e abuso de autoridade (Lei  4.898/65)  praticados,  em tese,  no
momento da fiscalização em que os fiscais determinaram que as pessoas presentes os acompanhassem
até  a  Delegacia  de  Polícia  para  prestarem  esclarecimentos.  Não configurado  o  crime  de  exercício
arbitrário ou abuso de poder nem o crime de constrangimento ilegal em razão de os representados terem
agido em estrito cumprimento de dever legal. Não caracterizado o crime de falsidade ideológica uma vez
que  não  houve  inserção  de  declaração  falsa,  pelos  representados,  em  documento  público.  Não
caracterizado o crime de denunciação caluniosa uma vez que, mesmo que a área da construção não
seja APP, como alega o representante, os fiscais entendem que o é, o que descaracteriza o crime por
falta do elemento subjetivo. Também não restou configurado o abuso de autoridade, visto que a conduta
dos  fiscais  não  extrapolou  as  formalidades  legais.  O  representante  apresentou  recurso  contra  a
promoção  de  arquivamento,  no  entanto,  não  trouxe  elementos  capazes  de  tipificar  como  crime  a
condutas  dos  servidores.  Cabe  apenas  registrar  que  aos  servidores  do  IBAMA designados  para
execução  de  atividade  fiscalizatória  é  permitido  o  porte  ostensivo  de  arma  de  fogo,  não  restando
caracterizada  a  alegada  ação  coativa  e  arbitrária  dos  agentes.  Ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito. Homologação de arquivamento.

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

304.Processo:1.04.004.000546/2010-14 Voto: 136/2014 Origem: PRR – 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado no âmbito da Procuradoria Regional da República da 4ª Região,

para  acompanhar  Convênio  firmado  pelo  Município  de  Vacaria/RS  com  o  Fundo  Nacional  de
Desenvolvimento da Educação.  Revisão de arquivamento (art. 62, IV, LC 75/93). Prestação de contas
apresentada  em  março  de  2010.  Passados  quase  quatro  anos  e  o  FNDE  ainda  não  analisou  a
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documentação apresentada.  Mudança de posicionamento do Relator.  Desnecessária continuidade do
trâmite do presente procedimento administrativo face a ausência de elementos concretos indicativos de
malversação de verba de origem federal. Caso verificados, posteriormente, indícios concretos de prática
delitiva,  o  órgão  concedente  enviará  notícia-crime  ao  MPF para  adoção  das  providências  cabíveis.
Impossibilidade  de  instauração  de  procedimento  investigatório  criminal  em  virtude  da  ausência  do
elemento material (“conhecimento de infração penal”) descrito no art. 2º da Resolução nº 77/2004, do
Conselho Superior do Ministério Público Federal. Observância do previsto no art. 3º, § 5º, da Resolução
nº 13/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público,  segundo o qual  o Membro do  Parquet,  no
exercício de suas atribuições criminais, deverá dar andamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar de
seu recebimento, às peças de informação que lhes sejam encaminhadas. Procedimento Administrativo
de Acompanhamento de Convênio (PAC): classe incluída no Sistema Único que não encontra amparo
nas  citadas  Resoluções  do  CSMPF  e  do  CNMP.  Caracterização  de  injusto  constrangimento  na
manutenção de procedimento de índole criminal quando inexistentes nos autos elementos indiciários de
malversação de recursos públicos (CP, art. 350, inc. IV; Lei nº 4.898/65, art. 3º, alínea 'a' ou art. 4º, alínea
'h').  Materialidade  delitiva  não  evidenciada.  Pertinência  de  novo  exame  do  tema  posto  nos  autos.
Homologação do arquivamento, sem prejuízo do disposto no art. 18 do CPP.

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

305.Processo:1.22.006.000320/2013-10 Voto: 10672/2013 Origem: PRM – PATOS / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, CP). Recebimento de benefício

previdenciário após a morte do titular. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 75/93). Óbito ocorrido em
09/03/2009. Saques realizados com cartão magnético (abril  a julho de 2009). Diligências realizadas pelo
INSS, a fim de identificar o responsável pelo recebimento indevido dos valores do benefício. Não Logração de
êxito. Inexistência de representante legal ou procurador cadastrado para recebimento do benefício. Ausência
de indícios de autoria. Homologação de arquivamento.

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

306.Processo:1.33.000.003076/2013-13 Voto: 10673/2013 Origem: PR / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Crime de moeda falsa (art. 289 CP). Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). A

Polícia Federal informou que apesar de existir materialidade, não há dados qualificativos do suspeito para
corroborar  com uma linha investigativa.  Inexistência  de elementos  mínimos que possibilitem identificar  a
autoria delitiva. Ausência de justa causa para o prosseguimento do feito. Necessidade de comunicação do
fato  e  remessa  da  cédula  falsa  para  o  Departamento  do  Meio  Circulante  do  Banco  Central  do  Brasil
(MECIR/BACEN), que mantém base de dados sobre moeda falsa. Homologação do arquivamento.

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

307.Processo:1.33.007.000224/2013-88 Voto: 10675/2013 Origem: PRM – TUBARÃO / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato.  Possível  extração ilegal de areia praticada por  município.  Crime conta o meio  ambiente

(art.55, Lei n.º 9.605/98) e contra a ordem econômica, em face da usurpação bem do patrimônio da União
(art.  2º,  Lei  n.º  8.176/61).  Revisão  de arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  IV).  Diligências.  O município
informou que utilizou emergencialmente o saibro extraído para recuperação de sua malha viária, avariada por
fortes chuvas. Também juntou aos autos autorização do DNPM para a extração da matéria-prima. Ademais, o
STJ entende que não comete crime ambiental quem extrai substância mineral, ainda que sem autorização,
para emprego imediato em obra pública diretamente executada pelo município. Ausência de justa causa para
o prosseguimento da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

308.Processo:1.15.000.002556/2013-85 Voto: 10688/2013 Origem: PR / CE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato previdenciário  (art.  171,  §  3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Notícia de fato instaurada para apurar suposto recebimento de
parcelas de benefício previdenciário, mesmo após o óbito do beneficiário. Último saque ocorrido em
14/10/2003. Suposto autor dos fatos maior de 70 anos. Prazo prescricional reduzido pela metade (art.
115, CP). Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, CP). Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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309.Processo:1.30.001.004663/2013-21 Voto: 10690/2013 Origem: PR / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato previdenciário  (art.  171,  §  3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Notícia de fato instaurada para apurar suposto recebimento de
parcelas de benefício previdenciário, mesmo após o óbito do beneficiário. Óbito ocorrido em 27/09/2000.
Último  saque  ocorrido  em  22/08/2001.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal  (art.  109,  III,  CP).
Homologação do arquivamento.

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

310.Processo:1.26.005.000174/2013-93 Voto: 10694/2013 Origem: PRM – GARANHUNS / PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato previdenciário  (art.  171,  §  3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Notícia de fato instaurada para apurar suposto recebimento de uma
parcela de benefício previdenciário, mesmo após o óbito do beneficiário. Saque ocorrido em 09/06/2000.
Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP). Homologação do arquivamento.

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

311. Processo:1.28.000.002032/2013-36 Voto: 79/2014 Origem: PR / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  fato.  Possíveis  crimes  de  estelionato previdenciário  (art.  171,  §  3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art.  62,  IV).  Notícia de fato instaurada a partir  de ofício encaminhado pela
Polícia Federal para apurar recebimentos indevidos de parcelas de benefícios previdenciários, após o
óbito dos beneficiários. Últimos saques ocorridos em agosto de 2000, novembro de 2001, dezembro de
2001 e janeiro de 2002 (apenas um saque realizado). Prescrição da pretensão punitiva (art. 109, III, CP).
Homologação do arquivamento.

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

312.Processo:1.30.010.000417/2010-49 Voto: 84/2014 Origem: PRM-V.REDONDA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil  Público. Possível crime de  estelionato previdenciário (art.  171, § 3º, CP) e o de corrupção

passiva  (art.  317,  CP).  Revisão  de  arquivamento  (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  com
objetivo de apurar possíveis irregularidades na concessão de benefício beneficiário. Benefício concedido em
08/10/1991. Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, do CP). Homologação do arquivamento.

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

313.Processo:1.17.004.000026/2013-98 Voto: 85/2014 Origem: PRM – LINHARES / ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime contra a ordem tributária (art. 2º, I, Lei nº 8137/90).  Revisão de

arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Declaração  irregular  com  objetivo  de  compensar  crédito
tributário.  Fato  ocorrido  em  04/07/2006.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  (art.  109,  V,  CP)
Extinção da punibilidade (art. 107, IV, CP). Homologação de arquivamento.

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

314.Processo:1.22.020.000141/2013-02 Voto: 101/2014 Origem: PRM – MURIAE / MG
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  estelionato previdenciário  (art.  171,  §  3º,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Saques indevidos de parcelas de benefício previdenciário após a
morte do beneficiário. Último saque realizado em 05/07/1996. Prescrição da pretensão punitiva estatal
(art. 109, do CP). Homologação do arquivamento.

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

315.Processo:  1.14.000.003096/2013-40 Voto: 105/2014 Origem: PR / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Possível  fraude  à  execução  (art.  179,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de ofício encaminhado pela 19ª
Vara Federal  da Bahia que informa fato configurador, em tese, do crime de fraude à execução. Em
síntese, a suposta fraude à execução teria ocorrido nos autos da Ação de Execução nº 95.00.015521-4 e
de Embargos à Execução nº 2007.33.00.013134-4, que visavam à devolução do valor de R$ 4.054,64
(quatro mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) referente a valores recebidos em
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convênio com o extinto Ministério do Interior. Observou-se que o condenado, em 10/03/1996, ofereceu a
penhora  um  imóvel  que  possuía;  porém,  em  10/03/1997,  vendeu  o  imóvel  penhorado,  fato  que
configuraria, em tese, o crime ora analisado. Contudo, considerando que fato em questão ocorreu em
10/03/1997 e que o o crime de fraude à execução tem pena máxima de 2 anos de detenção, ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, V, CP). Homologação do arquivamento.

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

316.Processo:1.30.001.006223/2013-17 Voto: 10689/2013 Origem: PR / RJ
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º do CP). Suposto recebimento

de benefício assistencial após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Óbito
ocorrido em 14/07/2005. Saques realizados nos meses de agosto, setembro e outubro. Três  saques
realizados. Ausência de dolo em se obter qualquer vantagem ilícita em prejuízo do INSS. Homologação
de arquivamento.

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

317.Processo:1.27.000.002067/2013-11 Voto: 10691/2013 Origem: PR /PI
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º do CP). Suposto recebimento

de benefício assistencial após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Óbito
ocorrido em 23/08/2009. Um saque realizado no mês de setembro. O fato de ter ocorrido apenas um
saque do benefício previdenciário demonstra a ausência de dolo em se obter qualquer vantagem ilícita
em prejuízo do INSS. Homologação de arquivamento.

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

318.Processo:1.17.004.000026/2013/98 Voto: 85/2014 Origem: PRM – LINHARES / ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime contra a ordem tributária (art. 2º, I, Lei nº 8137/90).  Revisão de

arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Declaração  irregular  com  objetivo  de  compensar  crédito
tributário.  Fato  ocorrido  em  04/07/2006.  Prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  (art.  109,  V,  CP)
Extinção de punibilidade (art. 107, IV, CP). Homologação de arquivamento.

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

319.Processo:1.20.000.000805/2013-38 Voto:10522/2013 Origem: PRM – DIAMANTINO / MT
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposto crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação

(art. 183, Lei 9472/97). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento iniciado a partir
de denúncia anônima que relata uma suposta venda de serviços clandestinos de telecomunicações.
Diligências preliminares realizadas pela Polícia Federal não confirmaram a notícia do crime. Ausência de
justa causa para persecução penal. Homologação do Arquivamento.

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

320.Processo:1.23.002.000753/2011-14 Voto: 59/2014 Origem: PRM – SANTARÉM / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  ambiental  (art.  50-A,  Lei  9605/98).  Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de ação penal versando sobre os mesmos fatos (ação penal
nº 1970-52.2010.4.01.3902). Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

321.Processo:1.28.200.000010/2010-32 Voto: 60/2014 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de responsabilidade de prefeito (art. 1º, DL 201/67). Revisão de

arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O MPF já ofereceu denúncia sobre os fatos apurados no presente
Inquérito Civil Público. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

322.Processo:1.00.000.001641/2013-59 Voto: 66/2014 Origem: PR / AP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
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Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de reduzir alguém a condição análoga à de escravo (art.
149, CP). Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de inquérito policial para apurar os
mesmos  fatos  (IP  nº  118/2012-DPF/AP).  Aplicação  do  princípio  ne  bis  in  idem. Homologação  do
arquivamento.

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

323.Processo:1.34.001.000151/2014-28 Voto: 94/2014 Origem: PR / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Peças de informação. Suposta prática de diversas infrações penais cometidas por advogados. Revisão

de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Existência de vários procedimentos investigatórios para apurar
os mesmos fatos, todos anexados por conexão ao procedimento nº 1.34.001.005586/2013-88. Aplicação
do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

324.Processo:1.14.003.000295/2013-76 Voto: 238/2014 Origem: PRM – BARREIRAS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de responsabilidade (art. 1º, VII, DL 201/67). Revisão de arquivamento

(LC  75/93,  art.  62,  IV).  A matéria  já  foi  objeto  do  Inquérito  Policial  nº  15081/2006  (processo  nº
2006.33.03.001126-6). Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

325.Processo:1.34.007.000311/2013-06 Voto: 89/2014 Origem: PRM – MARÍLIA / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º do CP). Suposto recebimento

de benefício assistencial após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Óbito
ocorrido em 11/07/2009. Um saque realizado no dia 29 de julho. O fato de ter ocorrido apenas um saque
do benefício previdenciário demonstra a  ausência de dolo em se obter qualquer vantagem ilícita em
prejuízo do INSS. Homologação de arquivamento.

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

326.Processo:1.34.007.000310/2013-53 Voto: 90/2014 Origem: PRM – MARÍLIA / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º do CP). Suposto recebimento

de benefício assistencial após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Óbito
ocorrido em 23/10/2012. Um saque realizado no dia 30/10/2012. O fato de ter ocorrido apenas um saque
do benefício previdenciário demonstra a  ausência de dolo em se obter qualquer vantagem ilícita em
prejuízo do INSS. Homologação de arquivamento.

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

327.Processo:1.34.007.000313/2013-97 Voto: 91/2014 Origem: PRM – MARÍLIA / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de estelionato contra o INSS (art. 171, §3º do CP). Suposto recebimento

de benefício assistencial após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Óbito
ocorrido em 03/03/2013. Um saque realizado no dia 06/03/2013. O fato de ter ocorrido apenas um saque
do benefício previdenciário demonstra a  ausência de dolo em se obter qualquer vantagem ilícita em
prejuízo do INSS. Homologação de arquivamento.

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

328.Processo:1.33.008.000171/2013-95 Voto: 61/2014 Origem: PRM – ITAJAÍ / SC
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Supostos crime de estelionato (art. 171, §3º, CP), de falsidade ideológica (art. 299, CP) e

o de uso de documento falso (art. 304. CP). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Negócio
jurídico  realizado  entre  o  Governo  de  Santa  Catarina  e  um particular  para  venda de  terreno,  com
ressalva de direitos de terceiros. Supostas irregularidades foram apontadas por um particular, fato que
gerou a abertura do inquérito policial nº 005.12.001064-4, pela Polícia Civil de Santa Catarina. Contudo,
um terceiro interessado alega que há interesse da União no caso, uma vez que se trata de terreno de
marinha.  Ausência  de  interesse  da  União,  pois  o  fato  do  terreno  ser  de  marinha  deriva  de  força
constitucional, pouco importando o que diz o registro predial. Observa-se que o inquérito policial já foi
arquivado. Homologação de arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

329.Processo:1.23.002.000574/2013-31 Voto: 63/2014 Origem: PRM – SANTARÉM / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime ambiental (arts. 46 e 50-A, Lei. 9605/98).  Revisão de arquivamento  (LC nº

75/93,  art.  62,  IV).  Suposto  desmatamento  e  transporte  irregular  de  madeira.  Conforme  relatório  de
fiscalização, no dia dos fatos, a equipe que lavrou o auto de apreensão visualizou 4 pessoas, porém, as
mesmas fugiram do local. Mesmo havendo perseguição não foi possível o reconhecimento dos envolvidos.
Diligências realizadas pelo MPF. Ausência de indícios de autoria. Homologação de arquivamento.

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

330.Processo:1.28.200.000042/2011-19 Voto: 64/2014 Origem: PRM – CAICÓ / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP). Revisão de arquivamento (LC nº

75/1993, art. 62, IV). Notícia de possível desobediência consistente em não manter o percentual mínimo
de 30% de servidores públicos federais  trabalhando em greve.  Comprovação da observância  de tal
percentual (50% dos servidores ficaram trabalhando). Homologação do arquivamento.

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

331.Processo:1.24.000.000758/2010-31 Voto: 80/2014 Origem: PR / PB
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art.

337-A,  CP),  praticado,  em tese,  pelos  administradores  do  Município  de Itapororoca/PB.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Adesão ao programa de parcelamento de crédito tributário (Lei nº
12.810/13  –  conversão  da  MP nº  589/2012). Equiparação  ao  pagamento  para  fins  de  extinção  de
punibilidade. Na hipótese de parcelamento ofertado aos Municípios com base na Lei nº 12.810/13, que é
o caso do autos, a adesão a referido Programa equipara-se ao pagamento para fins de extinção da
punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas. A ausência de pagamento na data do
respectivo vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do Fundo de
Participação do Município, para sua quitação. Homologação do arquivamento.

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

332.Processo:1.23.000.001307/2013-09 Voto: 95/2014 Origem: PR / PA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto descumprimento de decisão judicial que determinou que
o  Conselho  Regional  de  Medicina  no  Estado  do  Pará  informasse  lista  de  profissionais  com  a
especialidade de oftalmologia para a realização de perícias. O Conselho apresentou cópias, com recibo
de cada expediente protocolado junto à Justiça Federal, com as respostas às requisições judiciais que,
por motivo desconhecido, deixaram de ser juntadas aos autos da ação judicial. Cumprimento da ordem.
Ausência de conduta delituosa. Homologação do Arquivamento.

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

333.Processo:1.28.000.000181/2012-80 Voto: 102/2014 Origem: PR / RN
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes de responsabilidade de ex-prefeitos (art. 1º, I, III e

VI, do DL nº 201/1967). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a
partir  de  notícia  encaminhada  pelo  Município  de  São  Gonçalo  do  Amarante  /  RN  apontando
irregularidades na utilização de recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) para custear o Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à
Educação de Jovens e adultos (PEJA), nos anos de 2004, 2005 e 2006. Quanto à utilização dos recursos
no ano de 2004, não houve reprovação das contas do gestor municipal, mas apenas notificação para que
este sanasse algumas irregularidades detectadas preliminarmente. Quanto à utilização dos recursos no
ano de 2005, as contas foram reprovadas,  uma vez que o gestor utilizou as verbas com finalidade
diferente do PEJA, fato que configuraria, em tese, o crime previsto no art. 1º, III, do DL 201/67, que
possui pena privativa de liberdade máxima de 3 anos. Prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109,
IV, CP). Ainda em relação à verba do ano de 2005, o gestor não comprovou o destino de parte dos
recursos,  fato  que  pode esconder  uma indevida  apropriação,  o  que  configuraria,  em tese,  o  crime
previsto no art. 1º, I, do DL 201/67, que possui prazo prescricional mais extenso (art. 109, II, CP). Nada
obstante a aparente ilicitude criminal, o Procurador oficiante optou por não investigar tais fatos neste
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procedimento, tendo em vista que o objeto deles é bem mais amplo do que o analisado no presente
procedimento investigatório; assim, optou por instaurar um novo procedimento para apurar melhor tais
fatos. Já em relação às verbas do ano de 2006, não houve prestação de contas, fato que configura, em
tese, o crime do art. 1º, VI, do DL 201/67. Quanto a este suposto crime, o Procurador da República
oficiante já apresentou denúncia à Justiça Federal. Homologação do arquivamento.

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

334.Processo:1.05.000.000911/2011-66 Voto: 113/2014 Origem: PRM – ARAPIRACAS / AL
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  Possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais em

obras  municipais  de  infraestrutura  (art.  168-A,  CP  c/c  art.  1º,  I,  DL  nº  201/1967).  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de relatório da Controladoria
Geral da União (CGU), para apurar supostas irregularidades na aplicação de recursos federais, por parte
do Município de Traipu/AL. O relatório de fiscalização do CGU identificou três irregularidades. A primeira
refere-se à ausência de retenção de contribuição previdenciária pelo Município de Traipu, no valor de R$
4.284,50  (quatro  mil,  duzentos  e  oitenta  e  quatro  reais  e  cinquenta  centavos),  referente  a  serviço
prestado por empresa privada. Atipicidade da conduta, uma vez que o tipo penal do art. 168-A, do CP
exige que a contribuição tenha sido previamente descontada e retida para configuração do delito de
apropriação  indébita  previdenciária,  fato  que  não  aconteceu  no  caso  ora  analisado.  A  segunda
irregularidade diz respeito a não disponibilização pela prefeitura de processo licitatório realizado no ano
de 2000, fato que poderia configurar do crime do art. 90, da Lei 8666/93. Observa-se que o fato ocorreu
no ano de 2000 e que o crime de frustração ou fraude a procedimento licitatório tem pena máxima de 4
anos de detenção, situação que leva à prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 109, IV, CP). Dentro
da segunda irregularidade apontada, ainda tem o suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art. 1º, I,
DL 201/67),  que  ficou  afastado  pela  comprovação  da  execução  de  100%  do  objeto  do  contrato,  pela
prestação de contas homologada pelo SIAFI em 25/11/2002. Por fim, a terceira irregularidade consubstancia-
se  no  fato  de  a  empresa  contratada  para  realizar  a  obra  não  ter  apresentado  sua  comprovação  de
regularidade fiscal,  fato  que  configura  ilícito  administrativo  ou serve de  base  para o  cometimento  do já
analisado crime do art. 90, da Lei 8666/93, que já está prescrito. Homologação do arquivamento. 

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

335.Processo:1.36.000.001030/2012-77 Voto: 115/2014 Origem: PR / TO
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil Público. Notícia de crime de desobediência (art. 330, CP) por descumprimento de ordem

judicial.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento instaurado a partir  de ofício
encaminhado por Juiz Federal informando descumprimento de ordem judicial consistente em obrigação
de fazer (realização de cirurgia a título de antecipação de tutela). Cominação expressa de multa diária
em  caso  de  inobservância  da  decisão  judicial.  Atipicidade  do  fato.  Precedentes  jurisprudenciais.
Ademais, a demora do cumprimento da ordem não ocorreu por dolo ou culpa do administrador público,
mas por impossibilidade fática da imediaticidade da decisão, uma vez que o procedimento cirúrgico,
objeto da controvérsia judicial, só foi realizado em Goiânia / GO, por ser um procedimento complexo.
Homologação do arquivamento. 

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

336.Processo:1.26.000.003338/2013-84 Voto: 140/2014 Origem: PRM – PALMARES / PE
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório Criminal.  Suposto crime contra a ordem tributária (art.  1º,  Lei 8.137/90).

Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  para  apurar  notícia
anônima de suposto crime contra ordem tributária. Diligência realizada pelo MPF na Receita Federal. Em
resposta, a Receita Federal informou que não há indícios que justifiquem a abertura de procedimento
fiscal  contra  a  suposta  empresa  criminosa.  Crédito  tributário  não  constituído.  Homologação  de
arquivamento.

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

337.Processo:1.14.013.000086/2013-11 Voto: 142/2014 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento iniciado a partir de representação do IBAMA, em
que se informa o suposto cometimento do crime de desobediência, em razão de descumprimento de
ordem  de  embargo  exarado  pelo  órgão  ambiental  sobre  atividades  de  aproveitamento  de  material
proveniente  de queima e formação de pastagens.  A representação inicial  veio  desacompanhada de
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instrumentos probatórios que evidenciassem o cometimento do fato, razão pela qual, foi expedido ofício
ao IBAMA, para regularização da representação. Em resposta, o órgão ambiental, em síntese, disse que
não conseguiu reunir quaisquer documentos ou registros da ocorrência da desobediência. Ausência de
indícios de autoria e materialidade para a persecução penal. Homologação do Arquivamento.

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

338.Processo:1.32.000.000212/2013-51 Voto: 210/2014 Origem: PR / RR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime contra o sistema financeiro nacional (art. 20, Lei

7492/86) ou de Lavagem de Dinheiro (art. 1º, Lei 9.613/98). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62,  inc.  IV).  Procedimento  Investigatório  Instaurado  a  partir  de  recebimento  de  ofício  oriundo  do
Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, por meio do qual coloca à disposição do MPF
documentos  recebidos  para  análise  (documentos  relativos  ao  IP  0256/2006  –  processo
2006.42.00.00127-3 - JF/RR), no prazo de 30 dias. Após a distribuição do ofício no âmbito do MPF, foi
solicitado ao Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro o encaminhamento dos documentos
mencionados  no  ofício,  caso  ainda  existentes.  Ocorre  que,  em  resposta  ao  ofício,  o  Diretor  do
Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional informou que, por falta de
manifestação  no  prazo  de  30  dias,  os  arquivos  físicos  do  caso  foram  destruídos.  Assim,  não  há
documentos a serem analisados pelo MPF. Homologação do arquivamento.

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

339.Processo:1.17.000.002322/2013-63 Voto: 213/2014 Origem: PRM – SERRA / ES
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art.

337-A, CP) e contra a ordem tributária (art. 1º, Lei 8.137/90). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, IV). Procedimento instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar suposta
sonegação de  contribuição  previdenciária.  Os  autos  do  procedimento  ainda  se  encontram em fase
administrativa. A Receita Federal informou por meio de ofício que enviou o procedimento para o MPF por
equívoco. Crédito tributário não constituído. Homologação de arquivamento.

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

340.Processo:1.14.003.000113/2013-67 Voto: 457/2014 Origem: PRM – BARREIRAS / BA
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Suposto descumprimento de requisição judicial de remessa de
documento de arrecadação municipal (DAM), feito pela Vara do Trabalho de Barreiras. Em resposta a
ofício que solicitou cópia da decisão que, em tese, foi desobedecida, a Vara do Trabalho de Barreiras
informou que o Município de Baianópolis / BA havia prestado àquele juízo as informações necessárias,
fato  que  prejudicou  o  pedido  de  providência  contido  na  representação  que  originou  o  presente
Procedimento  Investigatório  Criminal.  Cumprimento  da  ordem.  Ausência  de  conduta  delituosa.
Homologação do Arquivamento.

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

341.Processo:1.32.000.000529/2011-25 Voto: 488/2014 Origem: PR / RR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa : Inquérito Civil  Público.  Suposto crime de responsabilidade de ex-prefeito (art.  1º,  VII,  Decreto-Lei nº

201/1967). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de ofício
encaminhado pelo TCU para apurar  ausência de prestação de contas de recursos repassados pela
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) ao Município de São Luiz do Anauá / RR. Convênio firmado em
2001 com prazo para prestação de contas até 23/06/2004. Prescrição da pretensão punitiva estatal (art.
109, IV, CP). Ademais, foi instaurado o IP nº/2013-SR/DPF/RR para apurar outros supostos crimes que
ainda não estejam prescritos. Homologação do arquivamento.

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

342.Processo:1.34.033.000023/2013-26 Voto: 514/2014 Origem: PRM – CARAGUATATUBA / SP
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal.  Suposto  crime  de  desobediência  (art.  330,  CP).  Revisão  de

arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado a partir de notícia encaminhada pela
Justiça  do  Trabalho  de  Ubatuba.  Descumprimento  de  determinação  judicial  exarado  nos  autos  de
processo  de  execução,  para  que  os  Reclamados  complementassem,  no  prazo  de  5  dias,  o  valor
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referente ao montante exequendo nos autos de processo trabalhista. Princípio da intervenção mínima.
Existência de sanção de natureza civil. Para a configuração do delito de desobediência, não basta o não
cumprimento de uma ordem legal de funcionário público, sendo indispensável que inexista a previsão de
sanção  específica  no  caso  de  seu  descumprimento.  Atipicidade  da  conduta.  Precedentes
jurisprudenciais. Homologação do arquivamento.

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

CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL
343.Processo:1.34.001.006834/2013-16 Voto: 541/2014 Origem: PR / SP

Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime de desobediência (art. 330, CP) e/ou de prevaricação (art. 319, CP).

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, IV). Notícia de fato instaurada para apurar negativa de
abertura  de  investigação  preliminar  para  apurar  o  suposto  crime  de  falsa  perícia,  nos  autos  do
procedimento MPF nº 1.34.001.001828/2013-64 (fato supostamente cometido por um perito e ratificado,
de forma ilegal, por um magistrado do trabalho). O Delegado de Polícia Federal, por entender que não
havia indícios mínimos de materialidade do crime, opinou pela restituição da requisição da investigação
preliminar ao membro do MPF oficiante, para que, respeitosamente, fosse reanalisado o caso sob os
argumentos exarados. Ainda alegou que caso o membro do MPF não entendesse pelo arquivamento,
passasse à análise da atribuição para a persecução penal,  uma vez que o representante da inicial
afirmou que poderia haver um conluio entre o perito e um magistrado do trabalho. O membro oficiante do
MPF discordou dos fundamentos invocados pelo Delegado, assim, reiterou a requisição de instauração
de investigação preliminar e determinou a extração de cópias de alguns documentos do procedimento
MPF nº 1.34.001.001828/2013/64, para remessa ao Grupo de Controle Externo do MPF de São Paulo. O
Procurador  que  recebeu  os  autos  do  presente  procedimento  entendeu  que  o  Delegado  da  Polícia
Federal não se negou a cumprir a requisição ministerial, uma vez que requereu apenas a reapreciação
do assunto, não se negando, conforme se observa na fl. 53, a cumprir a requisição do Parquet. Ausência
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

344.Processo:1.00.000.001939/2013-69 Voto: 15/2014 Origem: PRM – CORUMBÁ / MS
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento Administrativo.  Controle externo da atividade policial.  Revisão de arquivamento (LC n°

75/93, art. 62, IV). Relatório decorrente de inspeção ordinária realizada na Delegacia de Polícia Federal
de Corumbá/MS, no dia 10 de dezembro de 2012. Relatório de inspeção em ordem. Ausência de justa
causa para o prosseguimento do presente feito. Homologação do arquivamento.

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

345.Processo:1.32.000.000146/2013-19 Voto: 78/2014 Origem: PR-RR
Relator :Dr. Oswaldo José Barbosa Silva
Ementa :Procedimento  Preparatório.  Controle  externo  da  atividade  policial.  Revisão  de  arquivamento  (LC n°

75/93,  art.  62,  IV).  Procedimento  instaurado  com  vistas  à  realização  de  inspeção  ordinária  na
Superintendência Regional da Polícia Federal e com a finalidade de compilar os dados apurados com o
objetivo de expedir recomendações e demais providências cabíveis. O feito atingiu o prazo máximo de
tramitação e não é possível nova prorrogação. Existe modalidade que se mostra mais consentânea com
a linha de ação do Grupo de Controle Externo da Atividade Policial, que é o “Procedimento Administrativo
– PA/Acompanhamento”. Determinada a instauração de PA/Acompanhamento, com inclusão de cópia
integral destes autos. Ausência de justa causa para o prosseguimento do presente feito. Homologação
do arquivamento.

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

Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
346.Processo:1.00.000.012980/2013-61 Voto: 584/2014 Origem: JF/RS

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :PROCESSO  ELETRÔNICO.  AÇÃO  PENAL  E  CORRESPONDENTE  EXCEÇÃO  DA  VERDADE

AJUIZADAS NA JUSTIÇA ESTADUAL. SUPOSTOS CRIMES CONTRA A HONRA DE PROMOTOR DE
JUSTIÇA  NO  EXERCÍCIO  DE  ATRIBUIÇÕES  ELEITORAIS.  NEGATIVA  DE  RATIFICAÇÃO  DA
DENÚNCIA E PEDIDO DE BAIXA DO REGISTRO JUDICIAL PARA POSTERIOR ARQUIVAMENTO

72



INTERNO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO.  PROCEDIMENTO  INADEQUADO.
INDÍCIOS  DE  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  PARA
PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Procedimento Administrativo instaurado no âmbito desta Procuradoria Geral da República, a partir de
cópia  integral  dos  processos  eletrônicos  50001348-02.2013.404.7101  (Ação  Penal)  e  5001385-
29.2013.404.7101 (Exceção da Verdade), remetida para esta Câmara Criminal pelo Juízo Federal da
Subseção Judiciária de Rio Grande/RS.
2. O Ministério Público gaúcho denunciou ao Poder Judiciário estadual dois cidadãos, imputando-lhes a
prática de crimes contra a honra de Promotor de Justiça no exercício de atribuições eleitorais (CP, artigos
138 e seguintes).
3. Oferecida a resposta e proposta a exceção da verdade pela defesa, o magistrado estadual reconheceu
sua incompetência absoluta para processamento e julgamento do caso, determinando a remessa dos
autos à Justiça Federal.
4. O magistrado federal afirmou sua competência e abriu vista dos autos ao Ministério Público Federal.
5. O Procurador da República oficiante, em sua manifestação, deixou de ratificar a denúncia; informou
que instauraria  o  procedimento administrativo  pertinente e,  a  partir  dele,  oficiaria  a  este  Colegiado;
requereu, então, a baixa do feito no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça Federal 
6. O Magistrado Federal discordou da manifestação, por entender que, não ratificando a denúncia, “o
Procurador da República está requerendo o arquivamento do feito” e remeteu os autos a esta Câmara
Criminal para revisão (CPP, artigo 28, e LC 75/93, artigo 62, inciso IV).
7. Remessa conhecida. Não configurado o arquivamento implícito, assim como o arquivamento indireto.
Manifestação do órgão ministerial recebida como arquivamento direto.
8.  Estando  o  caso  judicializado,  não  há  motivo  para  sua  “desjudicialização”  e  posterior
“extrajudicialização”,  com  a  autuação  de  peça  informativa  (notícia  de  fato)  no  âmbito  do  Ministério
Público Federal, para eventual arquivamento na Câmara Criminal.
9. Presença de indícios de materialidade e autoria delitivas.
10. Não homologação do arquivamento e designação de outro membro do Ministério Público Federal
para prosseguir na persecução penal

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

347.Processo:2008.39.00.000544-9 Voto: 10168/2013 Origem: JF/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. POSSÍVEL CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO (CP, ARTIGO 171, §

3º). ARQUIVAMENTO COM BASE NA AUSÊNCIA DE AUTORIA. DISCORDÂNCIA DO MAGISTRADO.
REVISÃO  (CPP,  ARTIGO  28).  ESGOTAMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
OFERECIMENTO  DE  DENÚNCIA  CONTRA  DENUNCIADO  EM  OUTRO  PROCEDIMENTO  PELA
SUPOSTA SIMILITUDE DE FATOS. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, artigo 171, §
3º),  consistente  no  recebimento  indevido  de  benefício  previdenciário  de  aposentadoria,  requerido  e
concedido, mediante depósito em conta, mais de sete anos após o óbito da titular.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito, considerando que “não foi
possível  colher elementos capazes de indicar,  com razoável segurança, o autor do delito,  embora a
materialidade do crime tenha se mostrado inconteste”.
3. Discordância do Magistrado, vez que o modo de atuação se assemelha a outros casos em apuração. 
4. No caso em apreço, a materialidade encontra-se inconteste. Contudo, não foi possível identificar a
autoria  do  crime,  em  que  pese  terem  sido  realizadas  inúmeras  diligências,  tais  como  descritas  na
promoção de arquivamento. Apesar de o magistrado ter exigido oferecimento de denúncia, não vislumbro
diligências complementares capazes de identificar o autor ou os autores deste crime. E não se pode
denunciar quem foi denunciado em outro procedimento pela suposta similitude de fatos.
5. Insistência no arquivamento.

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

348.Processo:2010.51.10.006570-6 Voto: 10206/2013 Origem: JF/SÃO JOÃO DE MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. DELAÇÃO ANÔNIMA. SUPOSTO CRIME DE CONTRABANDO (CP, ARTIGO

334, § 1º, ALÍNEA “C”). DILIGÊNCIAS. COMPROVADA, POR FOTOS, A EXISTÊNCIA DE MÁQUINAS
CAÇA-NÍQUEIS  EM  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS.  BUSCA E  APREENSÃO  INDEFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A PROCEDÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE SUPORTE
PROBATÓRIO  MÍNIMO.  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO  MAGISTRADO.  REVISÃO  (CPP,
ARTIGO  28).  ESGOTAMENTO  DAS  DILIGÊNCIAS  POSSÍVEIS.  INDICIAMENTO  EM  OUTRO
INQUÉRITO POLICIAL PELO MESMO CRIME. INCERTEZA QUANTO À IDENTIDADE DE OBJETO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.
1.  Inquérito  Policial  instaurado  a  partir  de  delação  anônima  em  que  se  noticia  que  nacional  seria
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responsável pela distribuição, manutenção e colheita do dinheiro de máquinas caça-níqueis por todo
município  de Queimados/RJ,  citando bares,  padaria e mercearia,  assim como o endereço onde ele
supostamente fabricaria, consertaria e guardaria tais máquinas, o que, em tese, se amolda ao tipo penal
descrito no artigo 334, § 1º, alínea “c”.
2. Arquivamento em razão da ausência de suporte probatório mínimo.
3. Discordância da Magistrada. 
4.  A autoridade policial compareceu a todos os endereços citados na delação anônima. Dirigiu-se à
residência  onde  o  investigado  supostamente  mantinha  máquinas  caça-níqueis  mais  de  uma  vez,
contudo, sem mandado judicial, esperando encontrar alguém em casa que autorizasse sua entrada, mas
o local sempre esteve vazio. Ou seja, mesmo diante do indeferimento do pedido de busca e apreensão, a
autoridade  policial  procedeu  a  todas  as  diligências  que  estavam  a  seu  alcance  com  o  objetivo  de
relacionar o investigado com o crime pelo qual ele foi “denunciado”.
5. Nada obstante isso, há informação nos autos de que o investigado foi indiciado em outro inquérito
policial pela prática do mesmo crime. Ao que parece, os mesmos fatos foram objeto de investigação
posterior, que se encontra em estágio mais avançado. No entanto, não se tem certeza da identidade de
objeto, razão por que os presentes autos não devem ser arquivados sob a alegação de duplicidade de
investigação (bis in idem). Ao contrário, eles devem ser devolvidos à origem, a fim de que a Procuradora
da República oficiante diligencie a respeito do andamento desse outro inquérito policial, instaurado na
mesma delegacia da polícia federal, quiçá promovendo o apensamento dos presentes autos àqueles, a
fim de que se aproveitem informações e documentos.
6. Não homologação do arquivamento.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
349.Processo:00616/2004 Voto: 10676/2013 Origem: PR/MA

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL CRIME DE SEQUESTRO (CP, ARTIGO 148) PRATICADO CONTRA

2 (DOIS) MENORES INDÍGENAS. DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO
32  DA 2ª  CCR).  CRIME  QUE  ATINGE  NÃO  APENAS  OS  INDIVÍDUOS,  MAS  A COMUNIDADE
INDÍGENA EM  SUA COLETIVIDADE.  COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CF,  ARTIGO  109,
INCISOS IV E XI, C/C O ARTIGO 231). NÃO HOMOLOGAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO
DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de sequestro (CP, artigo 148) praticado contra
2 (dois) menores indígenas.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o declínio de atribuição por não vislumbrar crime de
competência federal, invocando, para tanto, a Súmula 140 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Entendimento da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (Povos indígenas e outras minorias étnicas) no
sentido de que, “todo fato envolvendo indígena contém uma questão insuperável que é sua cultura. O que nos
leva a concluir ser tecnicamente impossível que um crime praticado por ou contra indígenas se reduza a
interesses desprovidos de cultura. Realidade que independe se o interesse é coletivo ou individual”.
4. A Constituição de 1988 estabeleceu o que se pode chamar de regime jurídico constitucional próprio
dos indígenas, uma vez que preordenou um sistema de normas para efetivamente proteger os direitos e
interesses dos índios. Sob este aspecto, não se pode conceber que um direito esteja subtraído deste
sistema especial de proteção à conta de ser estritamente individual. É que os direitos de cada índio
também integram este sistema especial de proteção constitucional e legitimam o reconhecimento da
competência federal nos termos do artigo 109, inciso XI, da Constituição.
5. Em razão da complexidade da sociedade tribal, a ofensa sofrida por indígena extrapola sua esfera
individual e atinge interesses efetivamente coletivos, podendo-se afirmar que a Constituição, ao se referir
à disputa, no artigo 109, inciso XI, sem ressalvas, quis assentar que ficasse sob o exame da jurisdição
federal toda e qualquer questão relacionada a direitos dos povos indígenas, sobretudo aqueles descritos
no seu artigo 231: organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários
sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
6. O conceito de direitos indígenas engloba os direitos individuais dos índios e os relativos à organização
social,  aos  costumes,  às  línguas,  crenças  e  tradições  das  comunidades  indígenas,  e  aos  direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O interesse da União decorre de sua missão
constitucional de proteger os direitos das comunidades indígenas. Deve-se reconhecer a competência da
Justiça  Federal  em  quaisquer  hipóteses  de  cometimento  de  crimes  por  índio  ou  contra  este,  em
decorrência da interpretação sistemática dos artigos 109, incisos IV e XI, c/c o artigo 231 da Constituição.
7.  Desta  forma,  considerando que,  no  presente  caso,  a  questão  envolve  direito  individual  indígena,
indissociável de sua cultura e de sua organização social, a competência para o processo e o julgamento
do crime ora em análise é da Justiça Federal.
8. Não homologação do declínio de atribuições e designação de outro membro do Ministério Público
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Federal para dar prosseguimento à persecução penal.
Decisão :A 2ª Câmara decidiu, por maioria, pela não homologação do declínio de atribuições. Vencido o Dr. José

Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

350.Processo:1.35.000.001163/2013-61 Voto: 69/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Relator p/ 
acórdão

:Dr. José Bonifácio Borges de Andrada Voto: 2174/2014

Ementa :Notícia de fato. Possível ocorrência do crime de falsidade ideológica em detrimento de Junta Comercial
(CP, art. 299). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). A realização de registro de empresas
mercantis pela Junta Comercial sob a supervisão do Departamento Nacional do Registro do Comércio
(DNRC) não justifica, por si só, o reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar os crimes
contra aquela entidade. No caso, a União não foi ludibriada nem sofreu prejuízos diretos e específicos.
Competência da Justiça Estadual. Precedente do STJ (CC 119.576/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 21/06/2012). Inexistência de lesão a bens,
serviços ou interesses da União ou de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do
Ministério  Público  Federal.  Homologação  do  declínio  de  atribuição  ao  Ministério  Público  Estadual,
acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo membro do Parquet Federal.

Decisão :A 2ª  Câmara decidiu,  por  maioria,  pela  homologação do declínio  de atribuições.  Vencido o  Relator.
Redigirá o voto vencedor o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada. Participou da votação o Dr. Oswaldo
José Barbosa Silva.

351.Processo:1.25.016.000054/2013-02 Voto: 585/2014 Origem: PRM/APUCARANA/PR
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  SUPOSTO  CRIME  DE  RESPONSABILIDADE  (DL  201/1967,  ARTIGO  1º)

IMPUTADO A EX-GESTOR DO MUNICÍPIO  DE IVAIPORÃ/PR.  PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO.
REVISÃO  (LC  75,  ARTIGO  62,  INCISO  IV).  A  INVESTIGAÇÃO  CRIMINAL  INDEPENDE  DA
APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO TCE.  INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS
CÍVEL E PENAL.  INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.  POSSIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUSÃO PENAL.
1.  Notícia  de  Fato  instaurada  para  apurar  suposto  desvio  de  recursos  públicos  provenientes  do  Fundo
Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  –  FUNDEB,  atribuído  a  ex-gestor  do  Município  de
Ivaiporã/PR, o que, em tese, pode configurar crime de responsabilidade (DL 201/1967, artigo 1º).
2.  O  Procurador  da  República  oficiante  promoveu  o  arquivamento  do  feito,  por  entender  que  as
irregularidades não são suficientes para instauração de inquérito policial, inclusive porque a prestação de
contas está sob análise do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
3. Estão presentes, na espécie, indícios de materialidade e autoria, de modo que a aprovação das contas
submetidas  posteriormente  ao  TCE não  elide  a  possibilidade  de  prosseguimento  das  investigações
penais, sobretudo em razão da independência entre as esferas cível e penal.
4.  No  caso,  o  arquivamento  se  apresenta  prematuro,  haja  vista  a  possibilidade  de  realização  de
diligências com o escopo de elucidar os fatos, entre as quais, a título meramente exemplificativo, estão a
expedição de ofício ao Município, para que apresente a documentação relativa à prestação de contas; ao
próprio FUNDEB, para saber se foi sido instaurada alguma tomada de contas especial, que deverá, em
caso  afirmativo,  remeter  cópia  para  análise;  à  Controladoria-Geral  da  União,  para  saber  se  houve
auditoria e/ou fiscalização no Município dos programas do fundo em questão, com remessa, em caso
afirmativo, das conclusões atingidas.
5. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
352.Processo:1.31.000.000572/2013-90 Voto: 4645/2013 Origem: PR/RO

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de informação instauradas a partir de cópia de inquérito civil público. Possíveis irregularidades

cometidas por dirigente regional do Serviço Social da Indústria em Rondônia – SESI/RO na celebração
de contratos de obras de engenharia (construção, reforma, ampliação). Inexistência de indícios de que
seja federal  a origem dos créditos que possibilitaram as contratações.  Aplicação da Súmula 516 do
Supremo Tribunal Federal (“O Serviço Social  da Indústria – SESI está sujeito à jurisdição da justiça
estadual”). Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público
Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual.  Revisão
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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353.Processo: 1.30.001.006261/2013-61 Voto: 10670/2013 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Delação anônima. Supostas venda de bebidas alcoólicas a menor de dezoito anos (LCP,

artigo  63,  inciso  I)  e  corrupção  de  menores  (CP,  artigo  218-B)  em  boate.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2a CCR). Homologação.

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

354.Processo:1.01.004.000094/2013-17 Voto: 87/2014 Origem: PRM/SOBRAL-CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possíveis crimes licitatórios (Lei 8.666/1993) imputados ao atual Prefeito e a ex-Prefeito

do  Município  de  Correntina/BA.  Supostas  irregularidades  relacionadas  ao  Procedimento  Licitatório
Pregão Presencial 043/2011, regido pelo edital 071/2011 e pelo Processo Administrativo 954/2011, para
contratação  de  empresas  de  locação de  máquinas  pesadas  a  serem  utilizadas  na  manutenção  de
serviços junto à Secretaria de Obras e Infraestrutura. A empresa vencedora do certame teria como sócio
majoritário  o  atual  Gestor.  Fato  que,  a  princípio,  envolve  apenas  recursos  municipais.  Ausência  de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª
CCR). Homologação.

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

355.Processo:1.00.000.011981/2013-98 Voto: 92/2014 Origem: PRM/PETROLINA/PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Representação em face do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia e

do Comandante da CPRN da cidade de Juazeiro/BA. Notícia de que a Polícia Militar teria destinado
viaturas,  homens e armamento para  prestar  serviço de escolta  a  empresa  de segurança particular.
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32
da 2ª CCR). Homologação.

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

356.Processo:1.34.010.000764/2013-75 Voto: 72/2014 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Supostos crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90, artigo 1º) e/ou de furto (CP,

artigo  155)  e/ou  de  apropriação  indébita  (CP,  artigo  168).  Emissão  de  nota  fiscal  em  duplicata,
relativamente ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações
de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  –  ICMS.  O  tributo  é  de  natureza  estadual.  Ausência  de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª
CCR). Homologação.

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

357.Processo:1.15.002.000175/2010-07 Voto: 315/2014 Origem: PRM/JUAZEIRO DO NORTE-CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito  Civil  Público.  Denúncia  anônima.  Notícia  de  que  uma  policlínica  faz  uso,  de  forma

indiscriminada  e  excessiva,  de  medicamento  que  causa  grave  dependência  nos  seus  usuários.  A
fiscalização dos  atos  médicos  e  da prescrição  de  medicamentos  por  prestadora  de  serviço  médico
particular compete ao governo estadual. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a
atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

358.Processo:1.30.006.000287/2013-56 Voto: 437 /2014 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO - RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Representação. Possível crime eleitoral de compra de votos praticado por vereador.

Declínio  de  atribuições  ao  Ministério  Público  Estadual  com  atribuição  eleitoral  na  Comarca  de
Cordeiro/RJ.  Revisão  (Enunciado  32  da  2ª  CCR).  Ocorrendo crime  eleitoral,  a  competência  para  o
processo e julgamento é da Justiça Eleitoral e, consequentemente, a atribuição para a persecução penal
é do Ministério Público Eleitoral. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Eleitoral,
remetendo-se os autos ao Procurador Regional Eleitoral.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

359.Processo:1.26.001.000025/2013-64 Voto:317/2014 Origem: PRM/PETROLINA-PE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal.  “Denúncia Online”.  Supostos delitos de incitação ao crime (CP,

artigo 286), apologia ao crime (CP, artigo 287) e injúria (CP, artigo 140). Notícia da prática de insultos e
atos  discriminatórios  a  nordestinos  por  meio de rede social.  Ausência  de elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.  Declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

360.Processo: 1.31.000.001032/2013-23 Voto: 325/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Possíveis crimes contra a ordem econômica (Lei 8.137/90, artigo

4º) e contra as licitações (Lei 8.666/93, artigo 89), praticados durante pregão eletrônico promovido por
órgão estadual. Ausência de elementos de informações capazes de justificar a atribuição do Ministério
Público Federal para a persecução penal. Declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão
(Enunciado 32 da 2ª CCR). Homologação.

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

361.Processo:1.34.001.006189/2013-23 Voto:435 /2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Representação  anônima.  Corrupção ou  fraude  na  licitação  relativa  à  Estrada  de  Ferro

Campos do Jordão promovida pelo Governo do Estado de São Paulo. Ausência de elementos de informação
capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Declínio  de
atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 33 da 2ª CCR). Homologação.

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

362.Processo:1.31.000.001121/2013-70 Voto: 320 /2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  desvio  de  verbas  por  parte  dos  diretores  de  sindicato  dos  trabalhadores.  As

contribuições sindicais, após arrecadadas, passam a integrar o patrimônio das entidades sindicais. O desvio
destes recursos não afeta a União, suas autarquias ou empresas públicas federais. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual. Revisão (Enunciado 32 da 2a CCR). Homologação.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
363.Processo:1737-74.2013.4.01.3312 Voto: 10674/2013 Origem: PRM/IRECÊ-BA

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Suposto crime de roubo (CP, artigo 157, § 2º, incisos I e II) praticado em detrimento de

agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT, no Município de Central/BA, no dia 7 de
dezembro  de  2010.  Materialidade  comprovada.  Diligências  realizadas  que  não  lograram  êxito  na
identificação dos autores, seja em razão do uso de capacetes durante a execução do delito, seja pela
péssima qualidade das gravações das imagens pela câmera da agência dos Correios. Ausência de linha
plausível  de  investigação  a  justificar  a  realização  de  diligências  para  identificar  a  autoria  delitiva.
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

364.Processo:1.03.000.001773/2012-98 Voto: 93/2014 Origem: PRM/JALES/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa : Procedimento Investigatório Criminal.  Supostos crimes de responsabilidade (DL 201/1967, artigo 1º)

e/ou sonegação de tributos (Lei 8.137/90, artigo 1º) imputados a ex-prefeito do Município de Rubineia/SP.
1) Discrepância entre a declaração de imposto de renda feita à Receita Federal e a declaração de bens
feita à Justiça Eleitoral; e 2) Completa ausência de patrimônio, a despeito da percepção mensal de R$
60.000,00 (sessenta mil reais). Ciência à Receita Federal, para as providências cabíveis quanto ao início
de  procedimento  fiscal.  Ausência  de  elementos  probatórios  mínimos  da  materialidade  dos  delitos.
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

365.Processo:2011.51.01.810275-6 Voto: 126 /2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Suposta prática do crime de roubo praticado em detrimento da Empresa Brasileira de

Correios e Telégrafos – EBCT (CP, artigo 157, § 2º, inciso I). Um carteiro foi vítima de assalto, mediante
uso de arma de fogo, quando entregava correspondências. Diligências realizadas. Ausência de indícios
de autoria delitiva. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

366.Processo: IPL 0429/2012 Voto: 12/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Suposto crime de contrabando (CP, artigo 334), consistente na importação indevida dos

hormônios  “17-alfa-metil-testosterona”  e  “extrato  de  hipófise”  por  empresa  sediada  no  Estado  de
Rondônia,  que se dedica à criação e comercialização de peixes.  Informações colhidas ao longo da
investigação dão conta de que: (a) o hormônio “17-alfa-metil-testosterona” é usado exclusivamente na
criação de tilápias, com a finalidade de induzir a masculinização dos alevinos, que crescem mais do que
as fêmeas. Essa espécie de peixe tem sua criação vedada no Estado de Rondônia em razão do alto
índice de reprodução, o que o faz ser considerado um animal poluidor do ecossistema local; e (b) o
hormônio “extrato de hipófise”, por sua vez, consiste em uma glândula que é extraída da cabeça de um
peixe,  normalmente  carpas  e  curimatãs,  e  injetado  em  peixes  criados  em  cativeiro,  que,  por  não
realizarem processos  migratórios,  necessitam deste  hormônio para desovar.  Segundo autoridade do
MAPA,  o  “extrato  de  hipófise”  não  é  considerado  produto  de  uso  veterinário,  o  que  não  obriga  o
respectivo registro naquele Ministério. Autoridade máxima do Ministério da Pesca e Agricultura no Estado
de Rondônia afirmou que o hormônio “extrato de hipófise” é uma técnica nacional desenvolvida por
pesquisador brasileiro na década de 1940, não sendo importado. Disse ainda que os dois hormônios em
pauta não oferecem risco nenhum ao consumidor e à saúde pública. A empresa investigada não cria
tilápias, não fazendo uso, portanto, do hormônio “17-alfa-metil-testosterona”. Por outro lado, faz uso do
hormônio “extrato de hipófise”, que adquire de empresa estabelecida em território nacional. Por não ser
considerado produto de uso veterinário, não necessita de registro no MAPA. Atipicidade. Arquivamento.
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

367.Processo:1.04.004.000368/2010-13 Voto: 86/2014 Origem: PRM/PASSO FUNDO/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de responsabilidade (DL 201/1967, artigo 1º, inciso V) atribuído a ex-

Prefeito  do Município  de Santo Antônio  do Planalto/RS.  Suposta irregularidade relativa  ao Convênio
830086/2007 (SIAFI 598927), firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação – FNDE,
consistente  na  utilização  do  recurso  de  aplicação  financeira  sem  prévia  autorização  do  órgão
concedente. Recursos que foram empregados na obra conveniada. Convênio devidamente executado.
Situação adimplente perante o SIAFI. Ausência de indícios de dolo efetivo por parte do ex-gestor, que
obteve autorização em situação pretérita,  de modo a acreditar  que o segundo pedido seguiria igual
decisão. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

368.Processo:1.14.009.000154.2013.01 Voto:81/2014 Origem: PRM/GUANAMBI/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime de falso testemunho (CP,  artigo  342)  praticado  nos  autos  de  ação

previdenciária em trâmite na Subseção Judiciária de Guanambi/BA. Ofício à Justiça Federal para que
encaminhasse  cópia  dos  depoimentos  das  testemunhas.  Em  resposta,  o  Juízo  informou  que  não
localizou os arquivos. Ausência de prova da materialidade. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). Homologação.

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

369.Processo:1.20.000.000201/2009.13 Voto:55/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade (DL 201/1967, artigo 1º, incisos I e II) atribuído

a ex-Prefeito do Município de Colíder/MT, tendo em vista o Acórdão 370/2009 do Tribunal de Contas da
União, informando irregularidades relacionadas ao Convênio 31/1995 firmado entre o citado Município e
o Ministério do Planejamento e Orçamento. Os fatos datam de 1996, havendo, até a presente data, o
transcurso de mais de 16 (dezesseis) anos, de modo a ser reconhecida a extinção da punibilidade do
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agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,  calculada pelo máximo da pena
prevista em abstrato (12 anos). Inteligência do art. 109, inciso II, do CP c/c o art. 1º, § 2º, do DL 201/67.
O presente ICP foi equivocadamente instaurado no lugar de PIC, sendo a retificação impossível, pelas
regras do Sistema Único. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

370.Processo:1.15.000.002269/2012-94 Voto: 96/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Preparatório.  Possível crime de peculato (CP, artigo 312) imputado a ex-Secretário de

Educação Básica do Estado do Ceará. Supostas irregularidades relacionadas ao Convênio 5809/1996
firmado  com  o  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  –  FNDE,  para  aquisição  de
equipamentos mobiliários e utensílios para o Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente –
CAIC. Os fatos remontam a 1996. Transcurso de mais de 16 (dezesseis) anos. Extinção da punibilidade
do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, calculada pelo máximo da pena
prevista em abstrato (12 anos). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

371.Processo:1.23.000.000922/2013-90 Voto: 75/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato.  Suposto crime de falsidade ideológica (CP, artigo 299). Empregada pública da Empresa

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO teria assinado declaração no ato de admissão, em 1º
de novembro de 2011, de que nunca havia sido condenada penalmente e de que não cumpria sanções de
outra natureza. A Comissão de Sindicância da INFRAERO apurou que ela sofreu condenação na Justiça
Militar da União em 21 de outubro de 2009, tendo sido beneficiada pela suspensão condicional da pena por 2
(dois) anos. A sentença extintiva da punibilidade só foi publicada em 10 de agosto de 2012, mas, por possuir
efeito declaratório, retroagiu à data de extinção do sursis, anterior à assinatura da declaração supostamente
falsa. Investigada que possui apenas ensino médio e supôs haver a extinção da punibilidade com o mero
decurso da suspensão da pena, ignorando a posterior necessidade de declaração por sentença judicial, o
que, de fato, transcende ao senso crítico do homem médio. Ausência de dolo. Atipicidade. Arquivamento.
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

372.Processo:1.13.000.001308/2013-91 Voto: 71/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de responsabilidade (DL 201/1967, artigo 1º) imputado a ex-gestor do

Município  de  Itacoatiara/AM.  Supostas  irregularidades  relacionadas  ao  Convênio  1289/2002  (SIAFI
473298), firmado com o Ministério da Saúde (Programa Implantação, Modernização e Adequação de
Unidades de Controle de Zoonoses e de Fatores Biológicos de Risco), em 2002/2005. Meras falhas
formais na prestação de contas. Ausência de dano ao erário. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo
62, inciso IV). Homologação.

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

373.Processo:1.36.000.000337/2002-89 Voto: 57/2014 Origem: PR/TO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Possível crime de peculato culposo (CP, artigo 312, § 2º) atribuído a ex-servidor

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Homologação do arquivamento pela 5ª
CCR/MPF no âmbito de suas atribuições. Remessa do feito à 2ª CCR. Transcurso de mais de 14 anos
da data  dos  fatos.  Extinção  da  punibilidade  do  agente  pela  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão
punitiva estatal. Inteligência do art. 109, inciso V, c/c o art. 312, § 2º, do CP. Arquivamento. Revisão (LC
75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

374.Processo:IPL 0116-2012 Voto: 36/2014 Origem: PRM/LUIZIÂNIA E FORMOSA/GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Possível crime de moeda falsa (CP, artigo 289). Apreensão de duas cédulas de R$

50,00 (cinquenta reais) falsas em poder do investigado durante abordagem por Policiais Rodoviários
Federais. Laudo Pericial que atestou a inidoneidade das cédulas. Diligências. Inexistência de elementos
mínimos de que o investigado tinha ciência da falsidade das notas. Arquivamento. Revisão (LC 75/93,
artigo  62,  inciso IV).  Homologação.  De acordo  com a orientação deste  Colegiado,  o Procurador da
República oficiante deverá remeter a cédula inidônea ao Meio Circulante do Banco Central do Brasil –

79



MECIR/BACEN, que mantém banco de dados sobre moeda falsa.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de

Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

375.Processo:1.27.002.000263/2013-22 Voto: 123/2014 Origem: PRM/FLORIANO-PI
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Supostas  irregularidades  envolvendo  beneficiários  do  Programa  Bolsa  Família.

Realização de amplo recadastramento,  conforme diretiva  do Ministério  do Desenvolvimento Social  e
Combate  à  Fome.  Exclusão  dos  beneficiários  não  recadastrados  e  consequente  bloqueio  e
cancelamento dos respectivos benefícios.  Perda do objeto do presente procedimento.  Arquivamento.
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

376.Processo:0006715.12.2013.403.6102 (0365-2013) Voto: 106/2014 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa : Inquérito Policial.  Suposto crime de disparo de arma de fogo (Lei 10.826/2003, artigo 15) atribuído a

vigilante que presta serviços à Justiça do Trabalho em Ribeirão Preto/SP. Laudo pericial criminal federal
que  concluiu  pelo  disparo  efetivo,  o  qual  atingiu  monitor  de computador  usado para controle  de  ar
condicionado. No entanto, constatou-se que o disparo ocorreu de modo acidental. Ausência de dolo.
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

377.Processo:1.29.009.001405.2013.34 Voto:116/2014 Origem: PRM/S. DO LIVRAMENTO/RS
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Supostos crimes ambientais. Desmatamento sem licença ambiental (Lei 9.605/98) e

lavra de saibro. Atipicidade penal da possível conduta de desmatamento, que não se deu em áreas de
preservação permanente, do bioma Mata Atlântica, nem em terras públicas. Aplicação do princípio ne bis
in idem à possível lavra de saibro, objeto da Notícia de Fato 1.29.009.001406/2013-89. Arquivamento.
Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação.

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

378.Processo:1.31.000.001590/2013-99 Voto: 10681/2013 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC firmado pelo noticiante

com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio e o Ministério Público Federal. O
representante teria desocupado área no interior da Flona Bom Futuro, em atendimento aos termos do TAC,
porém não lhe foi  entregue a contrapartida acordada:  um terreno  para sua sobrevivência.  Existência  de
procedimentos no âmbito da Tutela Coletiva e da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. Ausência de
elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  justificadores  do  prosseguimento  das  investigações.
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

379.Processo:1.18.000.003217/2013-12 Voto: 10685/2013 Origem: PR/GO
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposto crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86, artigo 20). Possível

inadimplência  por  parte  de gestores de pessoa jurídica que contraíram financiamento em instituição
bancária sub-rogada pelo BNDES. Considerando que o financiamento se deu em outubro de 2001 e já
transcorreram mais de 12 (doze) anos, não há como deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do
agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,  calculada pelo máximo da pena
prevista em abstrato (maior que 4 e menor que 8 anos). Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62,
inciso IV). Homologação.

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

380.Processo:1.22.023.000280/2013-06 Voto: 121/2014 Origem: PRM/TEÓFILO OTONI-MG
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Preparatório. Suposto crime de dano (CP, artigo 163). Transportar mercadoria (carvão vegetal)

com excesso  de  peso.  Não  constatação  de  prejuízo  à  pavimentação  e  ao  estado  de  conservação das
rodovias federais. Atipicidade penal. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação o Dr. José Bonifácio Borges de
Andrada e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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381.Processo:00276/2012 Voto: 10679/2013 Origem: PRM/IRECÊ-BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Possível crime de estelionato contra o INSS (CP, artigo 171, § 3º). Realização de 5

(cinco) saques indevidos de benefício previdenciário. Considerando que desde a data do último saque
indevido, ocorrido no mês de outubro de 2001, já transcorreram mais de 12 (doze) anos, não há como
deixar de reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, calculada pelo máximo da pena prevista em abstrato (maior que 4 e menor que 8 anos).
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

382.Processo:0013/2013 Voto: 10678/2013 Origem: PRM/TEIXEIRA DE FREITAS-BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Policial. Suposta prática de crime de peculato (CP, artigo 312). Notícia de que chefe de unidade

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio estaria auferindo vantagens
econômicas e ilícitas, bem como desviando recursos públicos destinados ao Parna Marinho dos Abrolhos
–  PARNAM.  Diligências.  Constatação  da  prática  de  meras  infrações  administrativas.  Ausência  de
elementos  mínimos  de  materialidade  delitiva  justificadores  do  prosseguimento  das  investigações.
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

383.Processo:1.13.001.000047/2013-82 Voto: 10686/2013 Origem: PRM-TABATINGA/AM
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  ambiental  (Lei  9.605/98,  artigo  39:  “Cortar  árvores  em  floresta

considerada de preservação permanente,  sem permissão  da autoridade competente”)  no interior  de
unidade de conservação federal. Equipe do ICMBIo teria encontrado acampamento vazio de serradores,
apenas com quantidade razoável  de madeira  serrada e duas motosserras.  Ausência  de indícios  de
autoria  delitiva  e  de  diligências  capazes  de  modificar  o  panorama  probatório  atual.  Arquivamento.
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

384.Processo:1.30.001.004566/2012-58 Voto: 10625/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Peças de Informação. Suposto crime de contrabando (CP, artigo 334, § 1º, alínea d). Apreensão de 20

(vinte) máquinas de videogame em estabelecimento comercial. Existência de laudo técnico que afirmou,
de um lado, ser a placa de fabricação brasileira e, de outro, não se tratar de jogos de azar. Atipicidade.
Arquivamento. Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

385.Processo:1.28.000.000649/2011-55 Voto: 120/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público. Possível crime de responsabilidade cometido por ex-Prefeito (DL 201/67, artigo 1º,

inciso XIV). Não pagamento de precatório por parte de Prefeitura Municipal. Não configuração, tendo em
vista  que  o  “processamento  e  pagamento  de  precatório  judicial  têm  natureza  administrativa,  não
jurisdicional”  (STF  –  Inq  2605/SP,  Rel.  Min.  Menezes  Direito,  DJ  de  25.04.2008).  Ausente,  pois,  a
elementar  típica “ordem judicial”.  Precedente deste  Colegiado (1.00.000.016491/2010-35,  Rel.  SPGR
Raquel Dodge, 532ª Sessão, de 21.03.2011). Atipicidade. Arquivamento na esfera criminal. Revisão (LC
75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação. Remessa dos autos à 5ª CCR para deliberação quanto à
matéria de sua atribuição.

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

386.Processo:1.35.000.000266/2013-12 Voto: 124/2014 Origem: PR/SE
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Supostos crimes contra a ordem tributária praticados por meio de

fraudes em declarações de Imposto de Renda de vários contribuintes, com a intermediação do mesmo
contador. Diligências. Informação da Receita Federal no sentido de que foi formalizada Representação
Fiscal  para  Fins  Penais  em  relação  a  um  dos  investigados  (que  deu  ensejo  à  Notícia  de  Fato
1.35.000.001732/2011-15) e que não foram constatadas discrepâncias importantes em relação à renda,
patrimônio ou movimentação financeira dos demais contribuintes investigados.  Arquivamento. Revisão
(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

81



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

387.Processo:1.33.000.001680/2013-13 Voto: 122/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Administrativo. Cooperação Jurídica Internacional. Pedido de auxílio por parte da Justiça

Argentina para informar sobre a eventual existência de imóveis em Florianópolis no nome de cidadãos
argentinos, possivelmente adquiridos por lavagem de dinheiro. Diligências. Não identificação de imóveis
em  nome  dos  referidos  cidadãos.  Alcançado  o  objetivo  do  presente  procedimento.  Realizada  a
comunicação  dos  resultados  alcançados  ao  Coordenador  da  Assessoria  de  Cooperação  Jurídica
Internacional do MPF. Arquivamento. Revisão (LC 75/93, art. 62, IV). Homologação do arquivamento.

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

388.Processo:1.24.000.000611/2008-26 Voto: 125/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, artigo 337-

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

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

389.Processo:1.14.000.001454/2012-07 Voto: 322/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. “Denúncia Web” anônima. Suposto crime de estelionato contra o

INSS (CP, artigo 171, § 3º). Notícia de que particular receberia seguro-desemprego apesar de trabalhar
sem carteira assinada na mesma empresa responsável pela dissolução formal do vínculo trabalhista que
deu ensejo ao benefício. Informação da Assessoria de Pesquisa e Análise do MPF quanto à inexistência
da empresa no Estado. Ofício à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia solicitando
fiscalização. Resposta de que a ação fiscal demandada seria devidamente incluída no planejamento do
órgão, conforme cronograma de fiscalizações. Caso a mencionada ação venha a ser realizada e consiga
reunir elementos indicativos de prática delituosa, a persecução penal poderá ser retomada. Ausência de
elementos mínimos capazes de justificar o prosseguimento das investigações. Arquivamento. Revisão
(LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

390.Processo:1.34.035.000034/2013-96 Voto: 201/2014 Origem: PRM – BARRETOS / SP
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Notícia de Fato. Suposta prática de crime de falso testemunho (CP, artigo 342). Existência de outro

procedimento que apura os mesmos fatos.  Aplicação do princípio  do ne bis  in idem.  Arquivamento.
Revisão (LC 75/93, artigo 62, inciso IV). Homologação.

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

391.Processo:0002552-25.2013.4.05.8400 Voto: 10300/2013 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Petição. Suposto crime ambiental (Lei 9.605/98, artigo 60). Agente que teria deixado de entregar ao

IBAMA relatório anual das atividades exercidas no prazo exigido pela legislação ou determinado pela
autoridade ambiental. Mera infração administrativa, cuja sanção constitui tão somente a imposição de
multa ao infrator (Decreto 6.514/2008, artigo 81). Atipicidade penal. Arquivamento. Revisão (LC 75/93,
artigo  62,  inciso  IV).  Precedentes  da  2ª  CCR  (Procedimentos  MPF  1.23.000.001239/2013-70  e
1.28.000.002139/2012-01). Homologação.

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

NÃO CONHECIMENTO
392.Processo:1.30.012.000020/2004-99 Voto: 10680/2013 Origem: PR/RJ

Relator :Dr. Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Ementa :Inquérito Civil Público instaurado a partir de cópia de procedimento criminal, submetida à apreciação da 

área da tutela coletiva por membro com atuação na área criminal da mesma unidade do MPF. Apuração 
de possíveis irregularidades, no âmbito da improbidade administrativa, em ações fiscais empreendidas 
por auditor-fiscal previdenciário. Arquivamento. Homologação pela 5ª CCR e remessa, de ofício, à 2ª 
CCR, acolhendo sugestão do relator. 
Promoção de arquivamento de ICP que não examinou os fatos sob a ótica do direito penal, os quais são 

82



(ou foram) objeto de apuração nos autos 1.30.011.002239/2003-51. Ausência de matéria a ser revista. 
Não conhecimento. 

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

Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
393.Processo:0012189-52.2013.4.03.6105 Voto: 443/2014 Origem: JF/SP

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297,

§  4º).  OMISSÃO  DE  REGISTRO  EM CTPS.  MPF:  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA DO  JUÍZO
FEDERAL (CPP, ART. 28 E LC Nº 75-93, ART. 62, IV). CONDUTA TÍPICA. COMPETÊNCIA FEDERAL.
DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de Notícia  de Fato instaurada para apurar  possível  crime de falsificação de documento
público (CP, art. 297, § 4º) em razão da omissão de registro de emprego em Carteira de Trabalho e
Previdência Social – CTPS – de trabalhador.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito considerando que a conduta de
omitir registro de trabalho em CTPS é atípica e que, ainda que assim não fosse, no presente caso tal crime
teria sido cometido apenas como crime-meio para o delito de sonegação de contribuição previdenciária, o
qual não restou configurado porque não constituído definitivamente o débito tributário correlato.
3. Discordância do Juízo Federal, que entendeu típica a conduta investigada.
4. A omissão de registro de lavor na CPTS de empregado constitui fato típico previsto no art. 297, § 4º,
do Código Penal.
5. Ausentes elementos que indiquem, de logo, a intenção do empregador de, com essa conduta, sonegar
contribuição previdenciária, não há falar na aplicação do princípio da consunção para a absorção da
citada omissão por este delito. 
6. Atribuição do  Parquet Federal para a persecução penal, nos termos do  Enunciado nº 27 desta 2ª
CCR/MPF (“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 a Previdência Social”).
7. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na apuração.

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

394.Processo:5001932-15.2013.4.04.7119 Voto: 442/2014 Origem: JF/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS  DE  INFORMAÇÃO.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (CP,  ART.  334).  FLAGRANTE  DE

AGENTE NA POSSE DE 120 (CENTO E VINTE)  MAÇOS DE CIGARRO.  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL (CPP,  ART.  28 C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA DAS
NORMAS CONTIDAS NA LEI Nº 9.532/97. QUANTIDADE APREENDIDA. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1.  Trata-se de Peças de Informação instauradas para apurar possível  crime previsto no art.  334 do
Código Penal, tendo em vista a apreensão na posse do ora investigado de 120 (cento e vinte) maços de
cigarro, todos de origem estrangeira, sem a documentação comprobatória de importação regular.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito com fundamento na aplicação
do princípio da insignificância, por considerar que o valor dos tributos iludidos é irrisório, considerando,
para tanto, o parâmetro de R$ 20.000,00 estabelecido na Portaria nº 75/2012 do Ministério da Fazenda. 
3. O Juízo da Vara Federal de Cachoeira do Sul/RS rejeitou a promoção de arquivamento por entender
inaplicável o princípio da insignificância ao caso em testilha.
4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio referido em razão do efeito
nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional.
5. Com efeito, não há como ser considerada irrelevante a conduta de quem possui 120 (cento e vinte) maços
de cigarro importados clandestinamente. Precedentes desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

395.Processo:2009.81.00.008927-7 (IPL Nº 556/2009) Voto: 438/2014 Origem: JF/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP, art. 168-A) E

SONEGAÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃIO  PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  337-A).  MPF:  ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL  (CPP, ART.  28 C/C LC Nº 75/93,  ART.  62,  IV).  MUNICÍPIO.
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ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL REGIDO PELA LEI  Nº  12.810/2013 EQUIPARAÇÃO AO
PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO.
1. Inquérito Policial instaurado para apurar crimes de apropriação indébita previdenciária (CP, artigo 168-
A) e sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) atribuídos a ex-gestores do Município de
Caucaia/CE.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito levando em consideração que
os  débitos  apurados  foram  incluídos  no  parcelamento  especial  regido  pela  Medida  Provisória  nº
589/2012, convertida na Lei nº 12.810/2013.
3. O Juiz Federal discordou do arquivamento por entender que “existem quatro hipóteses de rescisão do
parcelamento, fato que,  per si, pode impedir que 'o débito existente seja inexoravelmente quitado ao
longo do tempo'”.
4. No caso do inadimplemento, há previsão para a retenção e o repasse à Receita Federal de recursos do
Fundo de Participação dos Municípios para a quitação, autorizados pelo art. 96, § 4º, da Lei nº 11.196/05, com
as alterações decorrentes da Lei nº 11.960/09, ou mais recentemente pelo art. 3º da Lei nº 12.810/2013.
5. Muito embora existam hipóteses de rescisão do parcelamento,  por outra razão as prestações não
poderão ser  inadimplidas.  É que inciso o art.  160,  parágrafo único,  I,  da Constituição da República
autoriza a União e os Estados a condicionarem o repasse de recursos ao pagamento de seus créditos.
6. A edição da Lei nº 12.810/2013 (conversão da MP nº 589/2012) em nada modificou as razões que
justificam o entendimento da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal no
sentido de que a adesão do município ao Parcelamento Especial equipara-se ao pagamento para fins de
extinção da punibilidade, já que as prestações verdadeiramente não poderão ser inadimplidas.
7. Insistência no pedido de arquivamento.

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

396.Processo:5003596-06.2011.4.04.7005 Voto: 434/2014 Origem: JF/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  RADIODIFUSÃO.  FUNCIONAMENTO  SEM  AUTORIZAÇÃO  DO  PODER

PÚBLICO. POTÊNCIA DE 60 WATTS. CRIME PREVISTO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PROMOÇÃO
DE ARQUIVAMENTO FUNDADA NA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A AUSÊNCIA DE DANO OU
PERIGO  CONCRETO AO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL
(CPP, ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). CRIME FORMAL, DE PERIGO ABSTRATO. POTENCIALIDADE
LESIVA DO APARELHO VERIFICADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO.  DESIGNAÇÃO DE
OUTRO MEMBRO PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar possível crime de desenvolvimento clandestino de
atividades de telecomunicação (Lei nº 9.472/97, art. 183), tendo em vista que agentes foram abordados
na  posse  de  aparelho  transceptor  de  rádio  sem  a  devida  autorização  da  Agência  Nacional  de
Telecomunicações – ANATEL.
2.  O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito entendendo ser  atípica a
conduta, invocando, para tanto, a ausência de dano ou perigo concreto ao sistema de telecomunicações.
3. Discordância do Juízo Federal de origem.
4. O delito de que se cuida é formal, de perigo abstrato, bastando para caracterizá-lo a exposição a
perigo de lesão do bem juridicamente protegido,  qual  seja,  o  regular  funcionamento do sistema de
telecomunicações. 
5. Potencialidade lesiva verificada, posto que o equipamento não é de baixa potência, já que chega a 60W,
apresentando considerável possibilidade de interferir nas comunicações regulares.
6. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

397.Processo:3909-08.2013.4.01.3823 (IPL Nº 470/2012) Voto: 430/2014 Origem: JF/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : INQUÉRITO  POLICIAL.  CONTRABANDO  DE  CIGARROS  (ART.  334  DO  CP).  FLAGRANTE  DE

AGENTE NA POSSE DE 48 (QUARENTA E OITO) MAÇOS DE CIGARRO. MPF: ARQUIVAMENTO.
DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FEDERAL (CPP, ART. 28,  C/C LC 75/93,  ART.  62,  IV).  PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA DAS
NORMAS CONTIDAS NA LEI Nº 9.532/97. QUANTIDADE APREENDIDA. PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 334 do
Código Penal, tendo em vista a apreensão na posse do investigado de 48 (quarenta e oito) maços de
cigarro, todos de origem estrangeira, sem a documentação comprobatória de importação regular.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito ao argumento de que a conduta
por entender incidir no caso o princípio da insignificância.
3. O Juízo da Subseção Judiciária de Viçosa/MG rejeitou a promoção de arquivamento por entender
impossível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando.
4. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do
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efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional.
5. Com efeito, não há como ser considerada irrelevante a conduta de quem possui 48 (quarenta e oito) maços
de cigarro importados clandestinamente. Precedentes desta 2ª Câmara de Coordenação e Revisão.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
398.Processo:1.11.000.001263/2013-20 Voto: 358/2014 Origem: PR/AL

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :NOTÍCIA DE  FATO.  CRIME  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  168-A).

REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  DESIGNAÇÃO  DE  OUTRO  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Notícia de Fato instaurada para apurar crime de apropriação indébita previdenciária (CP,
art. 168-A), tendo em vista que representante legal de empresa teria deixado de repassar ao INSS os
valores de contribuições previdenciárias recolhidas de empregado.
2. O Procurador da República oficiante requereu o arquivamento do feito por entender incidir o princípio
da insignificância, adotando, para tanto, o valor de R$ 10.000,00, parâmetro estabelecido no art. 20 da
Lei nº 10.522/2002.
3. Em se tratando de crimes praticados 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 regularidade 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.  Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do STF (HC 107331, Rel.
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, Dje-110, de 12/06/2013; HC 110124, Rel.
Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 14/02/2012, Dje-055, de 16/03/2012).
5. Designação de outro membro do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.

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

399.Processo:1.24.000.001877/2009-77 Voto: 352/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. O parcelamento do débito fiscal apenas suspende a pretensão punitiva do Estado, não extinguindo a
punibilidade antes do total cumprimento da obrigação assumida pelo contribuinte, na forma da redação
dada pelo § 4º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 12.382/2011.
2.  “A suspensão da pretensão punitiva  com base  no  parcelamento do débito  tributário  através  dos
programas denominados REFIS e PAES não é causa para arquivamento do procedimento investigatório
criminal  ou do inquérito policial;  mas sim,  para sobrestamento da investigação, com comunicação à
Câmara, independentemente de remessa dos autos, devendo estes permanecerem acautelados, para
eventual  prosseguimento  da  persecução  penal,  na  hipótese  de  descumprimento  do  acordo,  ou
arquivamento formal, na hipótese de cumprimento do mesmo.” (Enunciado nº 19, 2ª CCR/MPF).
3. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para acompanhar o pagamento integral do
parcelamento e, em caso de descumprimento, prosseguir na persecução penal.

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

400.Processo:1.24.000.000352/2010-58 Voto: 350/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.

REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (LC Nº 75/93, ART. 62, IV). PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ARQUIVAMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO.
1. O parcelamento do débito fiscal apenas suspende a pretensão punitiva do Estado, não extinguindo a
punibilidade antes do total cumprimento da obrigação assumida pelo contribuinte, na forma da redação
dada pelo § 4º do art. 83 da Lei nº 9.430/1996, incluído pela Lei nº 12.382/2011.
2.  “A suspensão da pretensão punitiva  com base  no  parcelamento do débito  tributário  através  dos
programas denominados REFIS e PAES não é causa para arquivamento do procedimento investigatório
criminal  ou do inquérito policial;  mas sim,  para sobrestamento da investigação, com comunicação à
Câmara, independentemente de remessa dos autos, devendo estes permanecerem acautelados, para
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eventual  prosseguimento  da  persecução  penal,  na  hipótese  de  descumprimento  do  acordo,  ou
arquivamento formal, na hipótese de cumprimento do mesmo.” (Enunciado nº 19, 2ª CCR/MPF).
3. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para acompanhar o pagamento integral do
parcelamento e, em caso de descumprimento, prosseguir na persecução penal.

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

401.Processo:1.29.011.000169/2013-90 Voto: 319/2014 Origem: PRM - URUGUAIANA/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PROCEDIMENTO  INVESTIGATÓRIO  CRIMINAL.  POSSÍVEL  CRIME  DE  SONEGAÇÃO  DE

CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  (CP,  ART.  337-A)  OU  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA (CP,  ART.  168-A).  REVISÃO  DE  ARQUIVAMENTO  (LC  Nº  75/93,  ART.  62,  IV).
QUANTO  AO  DELITO  DE  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA,  DESNECESSIDADE  DE
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação formulada por
particular para apurar a prática, em tese, do crime sonegação de contribuição previdenciária, previsto no
art.  337-A do Código Penal,  ou de apropriação indébita previdenciária,  disposto no art.  168-A desse
mesmo diploma legal, por parte de responsável legal de empresa.
2.  A Procuradora  da  República  oficiante  promoveu o arquivamento  do feito  por  entender  que  “não
havendo, por inexistência de procedimento fiscal já concluído na Receita Federal, nenhuma constatação
da prática de sonegação/retenção de contribuições previdenciárias por parte da empresa (…), forçoso
concluir-se por atípica, por ora, a possível conduta dos dirigentes de tal pessoa jurídica a se amoldar aos
tipos dos artigos 337-A ou 168-A do Código Penal”.
3. O  crime  do  art.  168-A  caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador. Logo, não há no tipo referência aos verbos
nucleares suprimir ou reduzir tributo, conforme se exige na sonegação fiscal. Assim, não há motivo para
obstar a persecução penal em relação àquele crime até o término de procedimento administrativo destinado a
apurar o prejuízo efetivamente verificado. Precedente do STF (HC nº 97.888/RJ, Ministro Luiz Fux).
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal quanto ao crime de apropriação indébita previdenciária, disposto no art.
168-A do Código Penal.

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

402.Processo:1.20.000.000382/2013-56 Voto: 316/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :PEÇAS DE INFORMAÇÃO. POSSÍVEL CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (CP,

ART.  168-A).  REVISÃO DE ARQUIVAMENTO  (LC Nº  75/93,  ART.  62,  IV).  DESNECESSIDADE DE
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 83 DA LEI Nº 9.430/96. INAPLICABILIDADE.
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada por particular para
apurar a prática, em tese, do crime de apropriação indébita previdenciária, previsto no art.  168-A do
Código Penal, por parte de responsável legal de empresa situada em Cuiabá/MT.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito por entender que “a não
constituição  de  títulos  da  dívida  ativa  previdenciários  dá  ensejo  à  ausência  de  justa  causa  para  o
prosseguimento do feito e ao não preenchimento das condições de punibilidade” quanto ao crime em
referência.
3. O  crime  do  art.  168-A caracteriza-se  pelo  não  repasse  à  Previdência  Social  das  contribuições
previdenciárias descontadas da remuneração do trabalhador. Logo, não há no tipo referência aos verbos
nucleares suprimir ou reduzir tributo, conforme se exige na sonegação fiscal. Assim, não há motivo para
obstar a persecução penal até o término de procedimento administrativo destinado a apurar o prejuízo
efetivamente verificado. Precedente do STF (HC nº 97.888/RJ, Ministro Luiz Fux).
4. Não homologação do arquivamento e designação de outro Membro do Ministério Público Federal para
prosseguir na persecução penal.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
403.Processo:1.33.000.003470/2013-51 Voto: 281/2014 Origem: PR/SC

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de Fato  instaurada a partir  de notícia-crime formulada por  cidadão relatando ter  enfrentado

diversas dificuldades em decorrência de acidente que sofreu em voo livre de parapente na Praia do
Brava,  em Florianópolis/SC.  Segundo o noticiante,  o  instrutor  operava de forma irregular  e,  após o
acidente, não lhe prestou o socorro devido. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência
de elementos que denotem ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesse da União ou de suas
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entidades.  Informação  da  existência  de  Inquérito  Policial  em  trâmite  perante  o  Parquet Estadual
apurando os fatos. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir a persecução
penal. Homologação do declínio em favor do Ministério Público Estadual.

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

404.Processo:1.34.001.008244/2013-10 Voto: 282/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por meio eletrônico dando conta da possível

prática de crimes de tráfico  ilícito de  entorpecentes  e  armas e receptação na cidade de São Paulo/SP.
Revisão de declínio (Enunciado n° 32 – 2a CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Ausência de indícios de transnacionalidade da conduta.
Carência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Parquet Federal para prosseguir na
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

405.Processo:1.34.001.008112/2013-98 Voto: 283/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir  de notícia-crime formulada por cidadão dando conta da possível

prática de crime de tráfico internacional de entorpecentes (Lei  nº 11.343/06,  art.  33) no bairro onde
reside, na cidade de São Paulo/SP. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 – 2a CCR). Embora o noticiante
haja feito menção à transnacionalidade do delito, não há nos autos, por ora, elementos que evidenciem
essa natureza, pelo que não se justifica a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Inexistência, ademais, de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União
ou de suas entidades. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

406.Processo:1.34.001.007488/2013-85 Voto: 284/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por particular dando conta de possíveis

crimes  de  grilagem  (Lei  nº  6.766/1979,  art.  50,  parágrafo  único,  II)  imputados  aos  irmãos  dos
denunciantes,  que,  com outros envolvidos,  formariam uma organização criminosa que movimentaria
esquema bilionário de tráfico de influência e corrupção de agentes públicos integrantes das Polícias Civil
e Militar do Estado de São Paulo, bem como dos Poderes Legislativo e Judiciário deste Estado e de
Subprefeituras da Capital, além de responsáveis por Cartórios de Registro de Imóveis da região. Revisão
de declínio  (Enunciado nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  elementos  que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

407.Processo:1.22.000.002804/2013-53 Voto: 286/2014 Origem: PR/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir  de representação da Superintendência Federal  da Agricultura em

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

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

408.Processo:1.17.000.002443/2013-13 Voto: 295/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás

Natural  e  Biocombustíveis  –  ANP –  para  apurar  possível  crime  contra  a  ordem econômica  (Lei  nº
8.176/91, art. 1º, inc. I), tendo em vista a comercialização de combustível fora das especificações legais.
Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  32  -  2ª  CCR).  O  fato  de  uma  autarquia  federal  (ANP)  exercer
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fiscalização sobre o comércio de derivados do petróleo não atrai, por si só, a competência da Justiça
Federal. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

409.Processo:1.23.006.000235/2013-14 Voto: 305/2014 Origem: PRM – PARAGOMINAS/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar  supostos crimes de falsidade ideológica,  transporte ilegal de

madeiras e contra a administração ambiental (CP, art. 299; Lei nº 9.605/98, arts. 46, parágrafo único, e
69). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Notícia de inserção de informações falsas no
Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA), mantido pela Secretaria
do Meio Ambiente do Estado do Pará, consistente na “declaração enganosa referente a 6.2602 m³ de
madeira não encontradas fisicamente no pátio da empresa”, não havendo “sequer medição ou cubagem
de madeira – porque, em verdade, esta madeira  não foi  recebida”,  não se podendo cogitar de sua
origem. Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de
suas entidades. Eventual prejuízo à gestão ambiental a cargo de órgão estadual. Caso em que falece
atribuição ao Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. Homologação do declínio
em favor do Ministério Público Estadual.

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

410.Processo:1.32.000.000902/2013-18 Voto: 311/2014 Origem: PR/RR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime ofertada por particular através de sistema eletrônico

relatando suposta fraude de que foi vítima, posto que, supostamente, duas pessoas teriam se passado
por fiscais do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD – para lhe cobrar um percentual
na venda de ingressos de evento que organizava. Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª CCR).
Inexistência  de  elementos  que  denotem  ofensa  a  bens,  serviços  ou  interesse  da  União,  de  suas
autarquias ou empresas públicas. Eventual prejuízo a interesse de particular. Ausência de atribuição do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

411. Processo:1.33.008.000300/2013-45 Voto: 314/2014 Origem: PRM – ITAJAÍ/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir da remessa de auto de infração lavrado pelo IBAMA para apurar

possível crime ambiental. Particular que estaria manipulando pescados sem licença ambiental. Revisão
de declínio  (Enunciado nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  elementos  que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Ausência de atribuição do
Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de
atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

412.Processo:1.20.000.000657/2012-71 Voto: 321/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  roubo (CP,  art.  157)

perpetrado contra policial militar integrante da Força Nacional de Segurança Pública. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Apuração administrativa conclui que o policial não estava no exercício de
suas funções e que o crime de roubo foi cometido sem qualquer correlação com estas. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas
públicas. Eventual prejuízo a interesse de particular. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal
para  dar  prosseguimento  à  persecução penal. Homologação do  declínio  de  atribuição  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

413.Processo:1.30.001.006837/2013-91 Voto: 323/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS –

para apurar suposta falsidade. Seguradora de saúde que imputou a particular a omissão em declaração de
saúde de patologia preexistente da qual tinha conhecimento. Particular que, por sua vez, imputou à empresa
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a falsificação da declaração de saúde para a contratação do seguro por ela operado. Revisão de declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Qualquer que seja a falsidade eventualmente ocorrida, é certa a ausência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.
Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

414.Processo:1.34.001.007309/2013-18 Voto: 324/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) consistente na inserção falsa, na

condição de sócio, em contrato social de empresa registrado na Junta Comercial do Estado de São
Paulo,  de  pessoa  que  não  tem  qualquer  vinculação  com  a  pessoa  jurídica.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Entendimento de que as Juntas Comerciais são autarquias criadas por lei
estadual e mantidas, sob o aspecto orçamentário, pelo Estado-membro com quadro de pessoal próprio;
órgãos administrativamente vinculados e subordinados ao governo da unidade federativa em que se
encontram, situação que justifica o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para processar
e julgar as causas em que são interessadas. Atividade registral tipicamente estadual em que à União só
compete legislar concorrentemente para estabelecer normas gerais, nos termos do art. 24, inc. III, e § 1º,
da Constituição da República. Delito que não ofende qualquer bem, serviço ou interesse da União ou de
qualquer  de  suas  entidades.  Precedentes  do  STJ  (CC  nº  119.576/BA,  DJe:  21/06/2012;  CC  nº
81.261/BA, DJe: 16/03/2009). Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

415.Processo:1.30.007.000013/2014-38 Voto: 332/2014 Origem: PRM – PETRÓPOLIS/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Exercício de atividade de transporte

de  carga  potencialmente  poluidora  (produto  ou  substância  perigosa)  sem  autorização  do  órgão
competente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Irrelevância de o fato ter sido verificado durante
fiscalização do IBAMA. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas empresas
públicas ou autarquias.  Ausência  de elementos  de informação aptos  a justificar  a atribuição do  Parquet
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

416.Processo:1.15.000.000265/2014-33 Voto:336/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime  formulada  por  cidadãos  para  apurar  suposta

irregularidade na aquisição de medicamentos e materiais hospitalares pelo Município de Maracanaú/CE
por meio da Licitação nº 14.017/2011PP. Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Aquisição
dos produtos com recursos próprios do Município, não havendo notícia de repasse de verbas da União
para tanto. Eventual prejuízo ao Erário municipal. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal
para  dar  prosseguimento  à  persecução penal. Homologação do  declínio  de  atribuição  em favor  do
Ministério Público Estadual.

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

417.Processo:1.30.001.007130/2013-00 Voto: 340/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação da Superintendência Federal da Agricultura no Rio

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

Decisão :Acolhido por  maioria  o  voto  do Relator.  Vencida a  Dra.  Raquel  Elias  Ferreira  Dodge.  Participou da
votação o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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418.Processo:1.30.007.000001/2014-11 Voto: 342/2014 Origem: PRM – PETRÓPOLIS/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Exercício de atividade de transporte

de  carga  potencialmente  poluidora  (produto  ou  substância  perigosa)  sem  autorização  do  órgão
competente. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Irrelevância de o fato ter sido verificado durante
fiscalização do IBAMA. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas empresas
públicas ou autarquias.  Ausência  de elementos  de informação aptos  a justificar  a atribuição do  Parquet
Federal para persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

419.Processo:1.34.001.000323/2014-63 Voto: 343/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a partir  de  denúncia  anônima via  internet,  noticiando  possível  crime de

pedofilia que teria sido praticado por um padre contra três menores. Revisão de declínio (Enunciado nº
32 – 2ª CCR). Inexistência de indícios de transnacionalidade da conduta ou de divulgação, por qualquer
meio  de comunicação,  de imagens com conteúdo pornográfico  envolvendo criança ou adolescente.
Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

420.Processo:1.34.043.000181/2013-67 Voto: 361/2014 Origem: PRM – OSASCO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a partir  de  remessa  de  cópia  de  Inquérito  Policial  autuado para  apurar

possíveis irregularidades na concessão de imóveis pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDUH. Servidores do órgão que estariam facilitando o financiamento
de imóveis a particulares por valores abaixo do ordinário. Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Órgão e servidores vinculados à Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo. Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução
penal. Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

421.Processo:1.34.015.000621/2013-13 Voto: 371/2014 Origem: PRM – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de Fato instaurada a partir  de notícia-crime formulada pelo  Conselho Regional  de Medicina

Veterinária em São Paulo  relatando possível crime  (CP, art. 273, §1º-B, I) consistente na exposição à
venda de produtos veterinários sem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA. Revisão de declínio (Enunciado n° 32 da 2ªCCR). O fato de os produtos não terem o registro em
referência não têm o condão de, por si só, atrair a competência da Justiça Federal, posto que não há
ofensa direta e específica a bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades. Precedentes do
STJ no sentido de que a conduta ora investigada só atrai a competência da Justiça Federal quando há
indícios de que o produto foi importado de forma irregular, o que não é o caso dos autos. Ausência de
elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para prosseguir
na persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

422.Processo:1.34.001.007925/2013-61 Voto: 376/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime ofertada por particular através de sistema eletrônico

relatando  possíveis  crimes  consistentes  na  publicação  de  mensagens  na  internet  que  veiculariam
ameaças dirigidas a críticos da atuação da Polícia Militar. Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª
CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas
autarquias  ou  empresas  públicas.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar
prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio  de atribuição em favor  do Ministério
Público Estadual.

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

423.Processo:1.34.001.007328/2013-36 Voto: 377/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por meio eletrônico relatando possíveis abusos
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que teriam sido cometidos por integrante da tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal em ação
nos protestos ocorridos no ano passado.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Inexistência de
elementos  que  denotem ofensa direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesse da União ou de suas
entidades. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições.

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

424.Processo:1.34.001.007342/2013-30 Voto: 378/2014 Origem: PR/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime ofertada por particular através de sistema eletrônico

relatando suposto crime informático consistente na invasão de contas de perfis em rede social. Revisão
de declínio  (Enunciado nº  32  da  2ª  CCR).  Inexistência  de  elementos  que denotem ofensa a bens,
serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Eventual prejuízo a interesse
de  particulares.  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  dar  prosseguimento  à
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

425.Processo:1.14.007.000427/2013-20 Voto: 380/2014 Origem: PRM – VITÓRIA DA CONQUISTA/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Preparatório. Suposto crime de estelionato ou contra a economia popular (CP, art. 171; Lei

nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX).  Prática ilícita conhecida como “golpe da  pirâmide” (também chamada de
pichardismo), que consiste, basicamente, na promessa fraudulenta a indeterminado número de pessoas
no sentido de que, se estas depositarem certa quantia financeira em benefício de determinadas pessoas,
receberão, em contrapartida, um lucro exponencial daquilo que foi inicialmente investido, participando da
chamada “corrente” ou “bola de neve”.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR).  Incidência da
Súmula nº  498 do STF: “Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o
julgamento dos crimes contra a economia popular”. Precedentes desta 2ª CCR. Inexistência de prejuízo
a bem, serviços ou interesse direito e específico da União ou de suas entidades. Hipótese em que não se
vislumbra eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86), pois inexiste captação,
intermediação ou aplicação de recursos de terceiros,  bem como arrecadação de recursos mediante
compromisso de restituição de valor no futuro, com ou sem remuneração.  Ausência de elementos de
informação  aptos  a  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

426.Processo:1.19.002.000129/2013-01 Voto: 391/2014 Origem: PRM – CAXIAS/MA 
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime ofertada por particular através de sistema eletrônico

relatando supostas irregularidades imputadas ao prefeito do Município de Coelho Neto/MA na condução
da administração municipal, do que seriam consequências, por exemplo, a falta de médicos no hospital
da cidade e de saneamento básico. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de
elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas
públicas. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à persecução
penal. Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

427.Processo:1.34.010.001049/2013-50 Voto: 392/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de estelionato ou contra a economia popular (CP,

art. 171; Lei nº 1.521/51, art. 2º, inc. IX).  Prática ilícita conhecida como “golpe da  pirâmide” (também
chamada de pichardismo), que consiste, basicamente, na promessa fraudulenta a indeterminado número
de  pessoas  no  sentido  de  que,  se  estas  depositarem  certa  quantia  financeira  em  benefício  de
determinadas pessoas, receberão, em contrapartida, um lucro exponencial daquilo que foi inicialmente
investido, participando da chamada “corrente” ou “bola de neve”. Revisão de declínio (Enunciado nº 32 -
2ª  CCR).  Incidência  da  Súmula  nº  498  do  STF:  “Compete  à  Justiça  dos  Estados,  em  ambas  as
instâncias, o processo e o julgamento dos crimes contra a economia popular”. Precedentes desta 2ª
CCR. Inexistência de prejuízo a bem, serviços ou interesse direito e específico da União ou de suas
entidades. Hipótese em que não se vislumbra eventual crime contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei
nº 7.492/86), pois inexiste captação, intermediação ou aplicação de recursos de terceiros, bem como
arrecadação  de  recursos  mediante  compromisso  de  restituição  de  valor  no  futuro,  com  ou  sem
remuneração. Ausência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Ministério Público
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Federal para a persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.
Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

428.Processo:1.17.000.002427/2013-12 Voto: 395/2014 Origem: PR/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime ofertada por particular através de sistema eletrônico

relatando suposta fraude, posto haver recebido uma ligação telefônica de pessoa que informou que seu
CPF seria “negativado” quando, na realidade, sua situação estaria regular perante a Receita Federal.
Revisão de declínio  (Enunciado nº 32 da 2ª CCR). Inexistência de elementos que denotem ofensa a
bens, serviços ou interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas. Eventual prejuízo a
interesse de particular. Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para dar prosseguimento à
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição em favor do Ministério Público Estadual.

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

429.Processo:1.30.007.000004/2014-47 Voto: 397/2014 Origem: PRM – PETRÓPOLIS/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime ambiental (Lei nº 9.605/98, art. 56). Exercício de atividade de transporte de

carga potencialmente poluidora (produto ou substância  perigosa)  sem autorização do órgão competente.
Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR). Irrelevância de o fato ter sido verificado durante fiscalização
do IBAMA. Inexistência de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União, suas empresas públicas ou
autarquias.  Ausência de elementos de informação aptos a justificar a atribuição do  Parquet Federal  para
persecução penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

430.Processo:1.34.011.000431/2013-36 Voto: 398/2014 Origem: PRM – SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime encaminhada pelo Tribunal Regional do Trabalho da

2ª Região dando conta de que particular teria se apropriado e depositado indevidamente em sua conta
corrente  cheques  emitidos  em  favor  de  empresa  à  qual  prestou  serviços,  como  forma  de  obter  o
pagamento  por  estes.  Possível  crime  de  apropriação  indébita.  CP,  art.  168.  Revisão  de  declínio
(Enunciado nº 32 da 2ª  CCR).  Inexistência  de elementos que denotem ofensa a bens,  serviços ou
interesse da União,  de suas autarquias ou empresas públicas.  Ausência  de atribuição do Ministério
Público Federal para dar prosseguimento à persecução penal. Homologação do declínio de atribuição
em favor do Ministério Público Estadual.

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

431.Processo:1.14.000.002675/2013-75 Voto: 403/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato.  Suposto  crime  de  estelionato  ou  contra  a  economia  popular  (CP,  art.  171;  Lei  nº

1.521/51,  art.  2º,  inc.  IX).  Prática  ilícita  conhecida como “golpe da  pirâmide”  (também chamada de
pichardismo), que consiste, basicamente, na promessa fraudulenta a indeterminado número de pessoas
no sentido de que, se estas depositarem certa quantia financeira em benefício de determinadas pessoas,
receberão, em contrapartida, um lucro exponencial daquilo que foi inicialmente investido, participando da
chamada “corrente” ou “bola de neve”.  Revisão de declínio (Enunciado nº 32 - 2ª CCR).  Incidência da
Súmula nº  498 do STF: “Compete à Justiça dos Estados, em ambas as instâncias, o processo e o
julgamento dos crimes contra a economia popular”. Precedentes desta 2ª CCR. Inexistência de prejuízo
a bem, serviços ou interesse direito e específico da União ou de suas entidades. Hipótese em que não
se  vislumbra  eventual  crime  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  (Lei  nº  7.492/86),  pois  inexiste
captação, intermediação ou aplicação de recursos de terceiros,  bem como arrecadação de recursos
mediante  compromisso  de  restituição  de  valor  no  futuro,  com  ou  sem  remuneração.  Ausência  de
elementos de informação aptos a justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução
penal. Homologação do declínio ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES E DE ARQUIVAMENTO
432.Processo:1.29.004.001366/2013-15 Voto: 373/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possíveis crimes de contrabando de cigarros (CP, art. 334) e

desobediência (CP, art  330)  tendo em vista que o investigado teria descumprido ordem de policiais
militares para parar o carro que conduzia em bloqueio montado por estes e sido apreendido na posse de
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20  (vinte)  maços  de  cigarro  estrangeiro  sem  a  comprovação  da  irregular  importação.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV) e de declínio (Enunciado n° 32 - 2a CCR). (1) Quanto ao
possível crime de contrabando de cigarros, é firme o entendimento desta 2ª Câmara de Coordenação e
Revisão de que a natureza do produto introduzido clandestinamente no país exige maior rigor na adoção
do princípio da insignificância, dado o seu efeito nocivo à saúde e, por essa razão, o rígido controle em
sua comercialização no território nacional. Caso em que foram apreendidos apenas 20 (vinte) maços de
cigarros  de  origem  estrangeira,  o  que,  excepcionalmente,  impõe  reconhecer  como  insignificante  a
conduta investigada. Inexistência de reiteração delitiva.  Homologação do arquivamento. (2) Afastado o
crime  aduaneiro,  o  suposto  crime  de  desobediência,  se  configurado,  foi  perpetrado  contra  policiais
militares,  pelo  que  não  se  justifica  a atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  prosseguir  na
persecução penal. Homologação do declínio de atribuição ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
433.Processo:1.20.000.001471/2013-10 Voto: 285/2014 Origem: PR/MT

Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime  formulada  por  cidadã  para  apurar  possível  crime

estelionato majorado (CP, art. 171, § 3º). Particular que estaria recebendo benefício de aposentadoria por
invalidez a despeito de auferir renda por ser proprietária de salão de beleza. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informação do INSS no sentido de que a noticiada não é titular de qualquer benefício
previdenciário. Ausência de elementos indicativos da ocorrência de crime. Homologação do arquivamento.

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

434.Processo:1.04.004.000117/2010-39 Voto:287/2014 Origem: PRR – 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento administrativo instaurado para  acompanhar  a  execução do convênio  nº  700094/2008,

firmado entre  o  Município  de  Vera  Cruz do  Oeste/PR e  o  Fundo Nacional  de Desenvolvimento  da
Educação – FNDE – para a construção de escola de ensino infantil. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Informação do FNDE no sentido da prorrogação do convênio até 12/3/2014 e do
Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação no sentido de que 99,66% da obra havia
sido concluída. Inexistência, por ora, de elementos indicativos da ocorrência de crime, notadamente da
malversação de recursos públicos. Homologação do arquivamento.

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

435.Processo:1.15.000.002085/2013-13 Voto: 289/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a  partir  notícia-crime  anônima  formulada  por  meio

eletrônico para apurar possível crime de sonegação fiscal (Lei nº 8.137/90, art. 1º), tendo em vista que
uma particular estaria sonegando impostos e teria registrado todos os seus bens em nome do seu filho.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Expediente da Delegacia da Receita Federal em
Fortaleza/CE informado a ausência de interesse na instauração de procedimento fiscal para investigar os
noticiados. Incidência da Súmula Vinculante nº 24 do STF: “Não se tipifica crime material contra a ordem
tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.
Carência  de elementos indicativos da ocorrência  de crime,  dado que a narrativa da notícia-crime é
genérica. Homologação do arquivamento.

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

436.Processo:1.30.001.006220/2013-75 Voto: 290/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir  de Relatório de Inteligência Financeira do COAF dando conta de

operações financeiras atípicas em contas bancárias de três particulares, as quais seriam incompatíveis
com  suas  rendas.  Possível  crime  de  lavagem de  dinheiro  (Lei  nº.  9.613/98,  art.  1º).  Revisão  de
arquivamento (LC nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV). Apuração preliminar  indica  que os investigados teriam
promovido a  lavagem de capitais  auferidos com a prática de crimes de roubo e receptação, para cujo
processo  e  julgamento  é  competente  a  Justiça  Estadual.  O crime  de  lavagem  de  dinheiro  é  de
competência  da  Justiça  Federal  somente  quando praticado  contra  o  sistema  financeiro  e  a  ordem
econômico-financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades,
ou ainda quando o crime antecedente for de competência da Justiça Federal, o que não é o caso dos
autos.  Ausência de atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Desnecessária,
porém, a remessa dos autos ao Parquet Estadual, para onde foi remetido o mesmo relatório que instrui o
presente procedimento. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.

437.Processo:1.13.000.001388/2010-32 Voto: 291/2014 Origem: PR/AM
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  para  apurar  suposto  crime  de  sonegação  de

contribuição previdenciária por parte de representantes legais de empresa. CP, art. 337-A. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Delegacia da Receita Federal em Manaus/AM
no sentido de os DEBCAD's nºs 37.251.161-9 e 37.251.162-7 foram devidamente liquidados.  Quitação
integral. Extinção da punibilidade (Lei nº 11.941/09, art. 69). Falta de justa causa para persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

438.Processo:1.22.013.000175/2010-35 Voto: 297/2014 Origem: PRM – POUSO ALEGRE/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para

apurar  suposto  crime  de  sonegação fiscal.  Supressão  do  pagamento  de tributos  federais  mediante
fraude. Lei  nº 8.137/90,  art.  1º,  inc.  I.  Revisão do arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Pagamento
integral do débito tributário. Extinção da punibilidade (Lei nº 11.941/09, art. 69). Falta de justa causa para
a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

439.Processo:1.20.000.001705/2013-29 Voto: 298/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de termo de declarações prestadas por particular, dando conta de que

sua família estaria em estado de insegurança em razão do envolvimento do seu filho em acidente de
trânsito que vitimou fatalmente indígena da etnia Pareci, no Município de Tangará da Serra/MT. Possível
crime de ameaça (CP, art. 147). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). A declarante
apenas manifestou o desejo de que o conflito fosse pacificado, ressaltando, porém, que não deseja
representar criminalmente contra o indígena. Crime de ameaça ao qual somente se procede mediante
representação,  nos  termos  do  parágrafo  único  do  art.  147  do  CP.  Ausência  de  condição  de
procedibilidade. Falta de justa causa para a persecução penal. Medidas no âmbito civil que estão sendo
adotadas nos autos nº 1.20.000.001709/2013-15. Homologação do arquivamento.

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

440.Processo:1.20.000.001116/2013-41 Voto: 300/2014 Origem: PR/MT
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir representação formulada por juiz do Tribunal Regional Eleitoral

de Mato Grosso dando conta de suposto crime que teria sido cometido contra sua honra. Particular que,
em  comentários  a  notícias  publicadas  na  internet,  veiculou  críticas  à  atuação  do  denunciante  no
julgamento de caso específico por aquele Colegiado. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV).
Antes que difamatórios,  os comentários denotam a intenção do autor de suscitar crítica ou reflexão
quanto à atuação do juiz em julgamento determinado. Ausência de elementos que denotem o desprezo do
autor pela honra do denunciante, especialmente porque a crítica foi dirigida a fato relacionado ao exercício de
sua função, não à pessoa natural. Conduta desprovida de animus diffamandi. Não caracterização de crime
contra a honra. Atipicidade da conduta investigada. Homologação de arquivamento.

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

441.Processo:1.14.000.002994/2013-81 Voto: 302/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de Fato  instaurada a partir  de expediente  oriundo do Departamento de Hastas  Públicas do

Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região dando conta de possível crime, tendo em vista que f iel
depositário de bem penhorado para garantia de execução trabalhista, quando intimado a depositar o
valor de R$ 5.000,00 referente à deterioração do bem, não o fez. Revisão de arquivamento (LC n. 75/93,
art. 62, inc. IV). Inadmissibilidade de constrição de liberdade do depositário infiel. Enunciado n.º 25 da
Súmula Vinculante do STF. Ademais, havendo, como in casu, previsão de medida civil coercitiva para o
caso  de  descumprimento  do  encargo  (CPC,  arts.  600  e  601),  cuja  aplicação  foi  determinada pelo
departamento noticiante para o caso de omissão, não há tipicidade para o crime de desobediência.
Precedentes do STJ (HC 186.718/RJ; DJe 06/09/2013) e desta 2ª CCR. Crime de fraude à execução
(CP, art. 179) ao qual somente se procederia mediante queixa. Homologação do arquivamento.

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

442.Processo:1.23.000.000189/2012-22 Voto: 303/2014 Origem: PR/PA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação formulada por particular dando

conta  de  que  Delegada  da  Polícia  Federal  não  estaria  cumprindo  em  tempo  hábil  as  diligências
pertinentes ao Inquérito  Policial  nº  389/2008,  o  que  comprometeria  a sua finalização.  Arquivamento
fundado na perda do objeto da apuração ante o arquivamento do Inquérito Policial referido. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  IV).  Diligências comprovaram o empenho da noticiada para dar
andamento à investigação, tendo ela ressaltado nos autos do inquérito policial a dificuldade financeira
enfrentada para a realização de diligências específicas, as quais acabaram sendo realizadas. Não se
vislumbram nos autos elementos que apontem desídia da delegada na condução do feito, havendo, ao
revés, indicativos de que buscou, tanto quanto possível, cumprir as diligências tendentes a esclarecer os
fatos.  Ausência  de  elementos  indicativos  da  ocorrência  de  crime  funcional.  Homologação  de
arquivamento por fundamento diverso.

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

443.Processo:1.04.004.000336/2010-18 Voto: 306/2014 Origem: PRR – 4ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento administrativo instaurado para  acompanhar  a  execução do convênio  nº  710303/2008,

firmado entre o Município de Timbó/SC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –
para a construção de escola de ensino infantil. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Informação  do  FNDE  no  sentido  do  adimplemento  do  convênio,  pendente  a  prestação  das  contas
correlatas,  e do Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação no sentido de que
91,98% da obra havia sido concluída. Inexistência, por ora, de elementos indicativos da ocorrência de
crime, notadamente da malversação de recursos públicos. Homologação do arquivamento.

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

444.Processo:1.11.000.000078/2013-18 Voto: 308/2014 Origem: PRM – PALMARES/PE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada pelo Instituto Chico Mendes de

Conservação da Biodiversidade – ICMBio – relatando possível crime ambiental de pesca proibida (Lei nº
9.605/98,  art.  34).  Revisão  de  arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  O  fato  descrito  neste
expediente é objeto de apuração nos autos da ação penal nº 0000635/90.2012.4.05.8307, não havendo
nenhum elemento novo de prova de materialidade ou autoria delitivas. Aplicação do princípio  ne bis in
idem. Homologação do arquivamento.

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

445.Processo:1.11.000.000953/2013-61 Voto:309/2014 Origem: PR/AL
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas a partir de representação formulada pela Diretora da Escola Estadual

Professora Margarez Maria Santos Lacet, situada em Maceió/AL, para apurar possível crime de inserção
de dados falsos em sistema de informações (CP, art. 313-A), tendo em vista que alguém teria fraudado a
escolha de livros didáticos em sistema do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE –
no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art.
62, inc.  IV). Os fatos apurados neste expediente são objeto do Inquérito Policial nº. 0075/2013, não
havendo nenhum elemento novo de prova de materialidade ou autoria delitivas. Aplicação do princípio ne
bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

446.Processo:1.28.200.000045/2013-14 Voto: 312/2014 Origem: PRM - CAICÓ/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  notícia-crime  formulada  por  cidadãs  para  apurar  possível

irregularidade consistente  no suposto não pagamento de bolsa  mensal  no valor  de R$ 100,00 que
deveriam ser pagos no âmbito do Programa “ProJovem Trabalhador”. Homologação do arquivamento no
âmbito da 5ª CCR e remessa a esta 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Diligências  comprovaram  a  regularização  do  pagamento  das  parcelas  inerentes  à  referida  bolsa.
Ausência de elementos indicativos da ocorrência de crime. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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447.Processo:1.34.010.001121/2013-49 Voto: 326/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  –  PIC  –  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  contrabando de

cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos investigados neste
expediente são objeto do PIC nº 1.34.010.000890/2013-20, não havendo nenhum elemento novo de prova de
materialidade ou autoria delitivas. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

448.Processo:1.34.010.001117/2013-81 Voto: 327/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  –  PIC  –  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  contrabando de

cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos investigados neste
expediente são objeto do PIC nº 1.34.010.000855/2013-19, não havendo nenhum elemento novo de prova de
materialidade ou autoria delitivas. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

449.Processo:1.34.010.001126/2013-71 Voto: 328/2014 Origem: PRM – RIBEIRÃO PRETO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  –  PIC  –  instaurado  para  apurar  possível  crime  de  contrabando de

cigarros (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos investigados neste
expediente são objeto do PIC nº 1.34.010.000954/2013-92, não havendo nenhum elemento novo de prova de
materialidade ou autoria delitivas. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

450.Processo:1.24.002.000112/2012-03 Voto: 329/2014 Origem: PRM – SOUSA/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público.  Crime de responsabilidade praticado por ex-prefeito do Município de Lagoa/PB.

Aplicação irregular de verbas públicas (Decreto-Lei nº 201/67, art. 1º, III). Desvio de recursos da conta
FUNDEF para a conta FOPAG, usada para o pagamento do pessoal da Prefeitura. Homologação do
arquivamento no âmbito da 5ª CRR e remessa dos autos a esta 2ª CCR. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Fatos ocorridos no exercício financeiro de 2005. Pena máxima em abstrato de
3 (três) anos de detenção. Prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 109, inc. IV), já que decorridos mais
de 8 (oito) anos da consumação do delito. Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

451.Processo:1.14.013.000107/2013-91 Voto: 333/2014 Origem: PRM – TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  do  desmembramento  do  Inquérito  Civil  Público  nº

1.14.001.000095/2006-12, para apurar possíveis irregularidades nos procedimentos licitatórios Convite nº
001/2004, 032/2004 e 038/2004, realizados pela Prefeitura do Município de Vereda/BA para a aquisição
de bens e serviços para a área da educação, posto que constatados indícios de conluio fraudulento entre
empresas. Possível crime de fraude em licitações (Lei nº 8.666/93, art. 90). Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Quanto ao prefeito do Município à época dos fatos, há nos autos notícia de sua
morte.  Extinção da  punibilidade (CP,  art.  107,  I).  No que toca aos servidores membros da comissão de
licitação, prescrição da pretensão punitiva estatal, já que a pena máxima cominada para o delito em comento
é de 4 (quatro) anos de detenção e que desde os fatos, ocorridos em 2004, já decorreram mais de 8 (oito)
anos (CP, art. 109, IV). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

452.Processo:1.30.001.004901/2013-07 Voto: 335/2014 Origem: PRM – SÃO JOÃO MERITI/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por cidadão dando conta de supostos crimes

atribuídos a delegado da Polícia Federal, que estaria favorecendo traficante que atuaria no Rio de Janeiro .
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa genérica, desprovida de indicativos precisos dos
fatos acoimados de ilegais, seja quanto à forma, ao contexto ou à data em que teriam ocorrido. Ausência de
elementos mínimos para a deflagração de persecução penal. Homologação de arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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453.Processo:1.28.000.001918/2013-62 Voto:338/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de Fato  instaurada a partir  de notícia-crime formulada por  servidor  efetivo  da  Prefeitura  do

Município de Senador Elói de Souza/RN dando conta de que este órgão estaria deixando de repassar à
Caixa  Econômica  Federal  valores  retidos  de  sua  remuneração  para  o  pagamento  de  empréstimo
consignado. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Prefeitura no sentido
das dificuldades enfrentadas pela gestão em razão da redução do valor repassado referente ao Fundo de
Participação dos Municípios, que implicou a adoção de medidas de contingência orçamentária, tal como a
retenção dos valores que deveriam ser repassados para o pagamento dos empréstimos em consignação
feitos pelos servidores. Regularização dos pagamentos dois meses após o ocorrido, fato confirmado nos
presentes autos pelo próprio noticiante. Irregularidade sanada. Homologação do arquivamento.

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

454.Processo:1.05.000.000579/2013-00 Voto: 339/2014 Origem: PRR – 5ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de representação formulada por vereador do Município de Olinda/PE

para apurar possíveis irregularidades na execução de pacto firmado entre o referido Município e a União
para  a  execução  de  obras  de  saneamento,  mediante  o  repasse  de  verba  federal.  Revisão  de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Apuração de que a obra não foi iniciada, nem os valores
foram repassados, porque pendentes providências para a realização de licitação. Não comprovação das
irregularidades inicialmente apontadas. Inexistência de liberação de recursos públicos federais no âmbito
do convênio informado pelo noticiante. Homologação do arquivamento.

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

455.Processo:1.15.001.000031/2009-19 Voto: 345/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar crime de apropriação indébita previdenciária

(CP, art. 168-A) atribuído a ex-gestor do Município de Banabuiú/CE. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62,  inc.  IV).  Informação da Receita  Federal  do Brasil  dando conta da adesão do Município  ao
Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/2013 para o pagamento de débitos, dentre os quais
aqueles referentes à conduta investigada. Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de
extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas, posto que a ausência de
pagamento na data do vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita  Federal  do Brasil  de
recurso do Fundo de Participação dos Municípios para sua quitação, conforme disposto no art. 3º do
referido diploma legal.  Interpretação sistemática com o art. 160, parágrafo único, I, da Constituição da
República. Homologação do arquivamento.

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

456.Processo:1.15.001.000019/2010-48 Voto: 346/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar

crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  e  sonegação  de  contribuição
previdenciária  (CP,  art.  337-A)  atribuídos  a  ex-gestores  do  Município  de  Beberibe/CE.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Informação da Receita Federal  do Brasil  dando conta da
adesão do Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/2013 para o pagamento de
débitos, dentre os quais aqueles referentes à conduta investigada. Parcelamento que se equipara ao
pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas,
posto que a ausência de pagamento na data do vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita
Federal do Brasil  de recurso do Fundo de Participação dos Municípios para sua quitação, conforme
disposto no art. 3º do referido diploma legal. Interpretação sistemática com o art. 160, parágrafo único, I,
da Constituição da República. Homologação do arquivamento.

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

457.Processo:1.15.001.000199/2009-24 Voto: 347/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar

crime de sonegação de contribuição previdenciária (CP, art. 337-A) atribuído a ex-gestor e administrador
de órgão público do Município  de Choró/CE.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  inc.  IV).
Informação da Receita Federal do Brasil dando conta da adesão do Município ao Parcelamento Especial
regido pela Lei  nº  12.810/2013 para o pagamento de débitos,  dentre os quais  aqueles referentes à
conduta investigada. Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade,
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já que as prestações não poderão ser inadimplidas, posto que a ausência de pagamento na data do
vencimento  autoriza  a  retenção e  o  repasse  à  Receita  Federal  do  Brasil  de  recurso  do  Fundo de
Participação dos Municípios para sua quitação, conforme disposto no art. 3º do referido diploma legal.
Interpretação sistemática com o art. 160, parágrafo único, I, da Constituição da República. Homologação
do arquivamento.

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

458.Processo:1.15.001.000056/2009-12 Voto: 349/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar

crimes  de  apropriação  indébita  previdenciária  (CP,  art.  168-A)  e  sonegação  de  contribuição
previdenciária (CP, art. 337-A) atribuídos a ex-presidente da Câmara Municipal de Beberibe/CE. Revisão
de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil dando conta da
adesão do Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/2013 para o pagamento de
débitos, dentre os quais aqueles referentes à conduta investigada. Parcelamento que se equipara ao
pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações não poderão ser inadimplidas,
posto que a ausência de pagamento na data do vencimento autoriza a retenção e o repasse à Receita
Federal do Brasil  de recurso do Fundo de Participação dos Municípios para sua quitação, conforme
disposto no art. 3º do referido diploma legal. Interpretação sistemática com o art. 160, parágrafo único, I,
da Constituição da República. Homologação do arquivamento.

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

459.Processo:1.24.000.002133/2013-56 Voto: 353/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível irregularidade na prestação das contas referentes ao

Convênio nº 1375/2005, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA – e o Município de
Sapé/PB, para a construção de módulos sanitários naquela localidade. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos apurados neste expediente são objeto do Inquérito Policial nº. 069/2008
(processo nº 2008.82.00.0007780-7), não havendo nenhum elemento novo de prova de materialidade ou
autoria delitivas. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

460.Processo:1.36.001.000150/2013-28 Voto: 355/2014 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Peças de Informação instauradas para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171,

§ 3º). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos apurados neste expediente são
objeto do Inquérito Policial nº. 0017/2010, já relatado, não havendo nenhum elemento novo de prova de
materialidade ou autoria delitivas. Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

461.Processo:1.28.000.002066/2013-21 Voto: 356/2014 Origem: PR/RN
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de expediente oriundo da Central de Apoio à Execução das Varas do

Trabalho  da  21ª  Região  para  apurar  possível  crime  de  impedimento,  pertubação  ou  fraude  de
concorrência (CP, art.  335) ou aquele disposto no art.  95 da Lei nº 8.666/93. Investigado que, tendo
ofertado o lance vencedor na arrematação de bem e sido intimado a depositar o valor correspondente,
não o fez, implicando a realização de novo leilão. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV).
Ausência de elementos indicativos da ocorrência de fraude, de oferecimento ou obtenção de vantagem,
ou ainda da intenção de causar prejuízo à concorrência. Conduta já sancionada no âmbito civil, com a
inclusão do investigado no cadastro de arrematantes inadimplentes. Atipicidade da conduta investigada.
Homologação do arquivamento.

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

462.Processo:1.23.000.001991/2013-11 Voto: 359/2014 Origem: PR/PA 
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir da remessa pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho

de Ananideua/PA de cópia dos autos da reclamatória trabalhista nº 0002-2009-111-08-00-4, para apurar
crime de sonegação de contribuição previdenciária por parte de representantes legais de empresa. CP,
art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informações colhidas no site do TRT
da 8ª Região dão conta do pagamento dos débitos tributários devidos pela empresa. Quitação integral.

98



Extinção  da  punibilidade  (Lei  nº  11.941/09,  art.  69).  Falta  de  justa  causa  para  persecução  penal.
Homologação do arquivamento.

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

463.Processo:1.34.043.000072/2013-40 Voto: 362/2014 Origem: PRM - OSASCO/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento  Investigatório  Criminal  instaurado  a partir  de  expediente  oriundo  de  Juízo  Trabalhista

noticiando “o descumprimento de determinação judicial” por duas advogadas. Revisão de arquivamento
(LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ofício desprovido de maiores informações quanto ao suposto crime.
Notificado  por  três  vezes  para  complementar  as  informações,  o  Juízo  noticiante  não  respondeu.
Impossibilidade de deflagração da persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

464.Processo:1.15.000.002653/2013-78 Voto: 364/2014 Origem: PRR – 5ª REGIÃO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de  Fato  instaurada  a  partir  de  representação  formulada  por  Procurador  da  República  com

atuação na PR/CE imputando ao Secretário de Saúde do Estado do Ceará a prática de crime contra a
segurança nacional (Lei nº 7.170/83, art. 18) ou de prevaricação (CP, art. 319) por ter, supostamente,
buscado cercear as atividades finalísticas do MPF. Notificado, primeiro, a comparecer a reunião no MPF
para cuidar de assuntos pertinentes à sua pasta, o Secretário respondeu, por ofício, que “entendendo a
não competência institucional dessa entidade para tal Notificação, comunico que não tenho interesse em
participar  da referida  reunião”.  Notificado,  depois,  para  apresentar  documentos,  não  se  manifestou.
Revisão de arquivamento (LC nº 75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Não houve violência  ou grave ameaça na
conduta do investigado, pelo que não há tipicidade para o delito previsto no art. 18 da Lei nº 7.170/83.
Ausência de elementos que comprovem a efetiva ciência da segunda notificação, para a entrega de
documentos, bem assim o intuito de retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse
ou sentimento pessoal, razão pela qual não se configura o crime de prevaricação. Ademais, dispunha o
membro do Parquet Federal de outros meios legais e judiciais para fazer cumprir suas ordens, pelo que
não há falar em crime de desobediência. Eventual crime contra a honra que está sendo apurado em
procedimento administrativo distinto. Homologação do arquivamento.

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

465.Processo:1.29.004.001360/2013-48 Voto: 365/2014 Origem: PRM – PASSO FUNDO/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de comunicação de ocorrência formulada pela Polícia Civil em Passo

Fundo/RS para apurar possível crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação
(Lei nº 9.472/97, art. 183), tendo em vista a apreensão em poder de particular de equipamento rádio
comunicador. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc. IV). Impossibilidade de verificação da
funcionalidade do aparelho, de modelo antigo,  posto que se encontra com a bateria completamente
descarregada e possivelmente danificada, o que inviabiliza a elaboração do necessário laudo pericial
para comprovação da materialidade delitiva. Circunstâncias que não apontam para perspectiva de êxito
no prosseguimento da apuração do ilícito penal. Homologação do arquivamento. 

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

466.Processo:1.31.000.001434/2013-28 Voto: 366/2014 Origem: PR/RO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir  de expediente do ICMBio comunicando a ocorrência de infração

ambiental  possivelmente  praticada  por  particular,  que  teria  deixado  de  apresentar  informações
ambientais no prazo determinado em notificação exarada pelo órgão. Revisão de arquivamento (LC nº
75/93, art. 62, inc. IV). Conduta não tipificada no rol dos crimes contra o meio ambiente previstos na Lei
nº 9.605/98. Inexistência de elementos no sentido de que a obrigação omitida caracterizaria relevante
interesse ambiental,  nos termos do art.  68 desta lei.  Infração de natureza administrativa.  Decreto nº
6.514/08, art.  81. Não configuração do crime de desobediência (CP, art.  330), posto que prevista, e
efetivamente aplicada, multa no valor de R$ 10.000,00 em razão do descumprimento do encargo. Falta
de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

467.Processo:1.30.001.005868/2013-24 Voto: 368/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir  de notícia-crime formulada por cidadão dando conta de supostos
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crimes atribuídos a delegado da Polícia Federal e ao Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro,
também delegado da Polícia Federal, os quais estariam favorecendo traficantes daquele Estado que, em
razão disso, não seriam presos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa genérica,
desprovida de indicativos precisos dos fatos acoimados de ilegais, seja quanto à forma, ao contexto ou à
data em que teriam ocorrido. Ausência de elementos mínimos para a deflagração de persecução penal .
Homologação de arquivamento.

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

468.Processo:1.22.020.000145/2013-82 Voto: 369/2014 Origem: PRM - MANHUAÇU/MG
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).

Realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em
02/09/1994. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 16/01/1995 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

469.Processo:1.25.001.000584/2013-10 Voto: 374/2014 Origem: PRM – CAMPO MOURÃO/PR
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para apurar possível crime

de contrabando (CP, art. 334). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos apurados
neste expediente são objeto do Inquérito Policial nº. 0416/2013 (autos nº 5003165-83.2013.4.04.7010),
não  havendo  nenhum  elemento  novo  de  prova  de  materialidade  ou  autoria  delitivas.  Aplicação  do
princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

470.Processo:1.27.000.002019/2013-14 Voto: 381/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito da titular.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Percepção indevida de duas parcelas, referentes às competências de janeiro e fevereiro de 2007, no
valor de R$ 700,00. Primeira parcela que era realmente devida, posto que o óbito da beneficiária se deu
em 03/01/2007. Notoriedade de que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas
com o funeral,  bem como a quitação de dívidas,  por  mínimas que sejam,  deixadas pelo  de cujus,
especialmente quando de origem simples.  Ausência de significativa lesão aos bens jurídicos tutelados
pela norma repressiva. Eventual desproporcionalidade e consequente injustiça na aplicação de qualquer
reprimenda à conduta investigada, que não apresenta indícios claros de dolo configurador de estelionato
qualificado. Homologação de arquivamento.

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

471.Processo:1.27.000.002220/2013-00 Voto: 383/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).

Realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em
28/11/1997. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 21/01/1998 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

472.Processo:1.30.001.004664/2013-76 Voto: 384/2014 Origem: PR/RJ
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).

Realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
21/10/1996. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 10/14/1997 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

473.Processo:1.29.015.000252/2013-29 Voto: 386/2014 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).

Realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
18/06/1999. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 05/11/1999 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

474.Processo:1.29.015.000246/2013-71 Voto: 387/2014 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).

Realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
29/09/2000. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 05/12/2000 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

475.Processo:1.29.015.000253/2013-73 Voto: 388/2014 Origem: PRM – SANTA ROSA/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).

Realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular,  ocorrido  em
11/08/1995. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 07/11/1995 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

476.Processo:1.27.000.002333/2013-05 Voto: 390/2014 Origem: PR/PI
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia  de Fato instaurada a partir  de notícia-crime formulada pelo  INSS para apurar  possível  crime de

estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefício previdenciário
após o óbito da titular, ocorrido em 20/08/1999. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena
máxima cominada de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já
que decorridos mais de 12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 21/06/2000 (CP, art. 109,
III). Extinção da punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

477.Processo:1.33.001.000579/2013-27 Voto: 394/2014 Origem: PRM - BLUMENAU/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito do titular.  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).
Percepção indevida de três parcelas, referentes às competências de setembro a novembro de 2002, no
valor de R$ 999,00. Primeira parcela que era realmente devida, posto que o óbito do beneficiário se deu
em 20/09/2002. Notoriedade de que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas
com o funeral,  bem como a quitação de dívidas,  por  mínimas que sejam,  deixadas pelo  de cujus,
especialmente quando de origem simples.  Ausência de significativa lesão aos bens jurídicos tutelados
pela norma repressiva. Eventual desproporcionalidade e consequente injustiça na aplicação de qualquer
reprimenda à conduta investigada, que não apresenta indícios claros de dolo configurador de estelionato
qualificado. Homologação de arquivamento.

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

478.Processo:1.14.000.002263/2013-35 Voto: 396/2014 Origem: PR/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para

apurar  suposto  crime  de  sonegação fiscal.  Supressão  do  pagamento  de tributos  federais  mediante
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fraude.  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  inc.  I.  Revisão do arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Adesão da
contribuinte ao parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/09. Pagamento integral do débito tributário.
Extinção da punibilidade (Lei  nº  11.941/09,  art.  69).  Falta  de  justa causa para a  persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

479.Processo:1.15.001.000097/2013-95 Voto: 400/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado para apurar crime de apropriação indébita previdenciária

(CP, art. 168-A) atribuído a ex-prefeito do Município de Tabuleiro do Norte/CE. Revisão de arquivamento
(LC 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil dando conta existência de auditoria
fiscal para o período noticiado, ainda pendente de conclusão, e da adesão do Município ao Parcelamento
Especial regido pela Lei nº 12.810/2013 para o pagamento da totalidade de seus débitos. Possibilidade
de inclusão de débitos apurados posteriormente, desde que o fato gerador tenha se dado até 28 de
janeiro  de  2013,  como  no  caso  dos  autos.  Previsão  do  art.  1º,  §  1º,  do  referido  diploma  legal.
Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações
não poderão ser inadimplidas, posto que a ausência de pagamento na data do vencimento autoriza a
retenção e o repasse à Receita Federal do Brasil de recurso do Fundo de Participação dos Municípios
para sua quitação, conforme disposto no art. 3º do referido diploma legal. Interpretação sistemática com
o art. 160, parágrafo único, I, da Constituição da República. Homologação do arquivamento.

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

480.Processo:1.15.000.001621/2011-93 Voto: 401/2014 Origem: PR/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação formulada por vereadores para

apurar possível crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A) atribuído a ex-gestor da
Câmara Municipal daquela localidade. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Informação
da Receita Federal do Brasil no sentido de que “em consulta ao conta corrente – Sistema Plenus, tanto
da Prefeitura, como da Câmara, verifica-se que existem recolhimentos mês a mês, o que assegura a não
caracterização  de apropriação  indébita  relativamente ao  valores  declarados no período em questão
2009/2010  [período  informado  pelos  noticiantes]”,  dando  conta  ainda  da  adesão  do  Município  ao
Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/2013 para o pagamento da totalidade de seus débitos.
Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações
não poderão ser inadimplidas, posto que a ausência de pagamento na data do vencimento autoriza a
retenção e o repasse à Receita Federal do Brasil de recurso do Fundo de Participação dos Municípios
para sua quitação, conforme disposto no art. 3º do referido diploma legal. Interpretação sistemática com
o art. 160, parágrafo único, I, da Constituição da República. Homologação do arquivamento.

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

481.Processo:1.15.001.000005/2013-77 Voto:402/2014 Origem: PRM – LIMOEIRO DO NORTE/CE
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Civil Público instaurado para apurar crime de apropriação indébita previdenciária (CP, art. 168-A)

atribuído  a  ex-gestora  do  Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  de  Morada  Nova/CE.  Revisão  de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal do Brasil dando conta da adesão do
Município ao Parcelamento Especial regido pela Lei nº 12.810/2013 para o pagamento da totalidade de seus
débitos.  Parcelamento  que  se  equipara  ao  pagamento  para  fins  de  extinção  da  punibilidade,  já  que  as
prestações  não  poderão  ser  inadimplidas,  posto  que  a ausência  de  pagamento  na  data  do  vencimento
autoriza  a retenção e o  repasse à Receita  Federal  do Brasil  de recurso do Fundo de Participação dos
Municípios para sua quitação, conforme disposto no art. 3º do referido diploma legal. Interpretação sistemática
com o art. 160, parágrafo único, I, da Constituição da República. Homologação do arquivamento.

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

482.Processo:1.24.000.001319/2013-98 Voto: 404/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo instaurado para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art.

171, § 3º). Realização de saques indevidos de benefício previdenciário após o óbito da titular, ocorrido
em 25/05/1999. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 06/10/1999 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

483.Processo:1.14.006.000097/2013-82 Voto: 406/2014 Origem: PRM – PAULO AFONSO/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada a partir  da remessa de cópia de processo administrativo disciplinar, para

apurar possível crime de prevaricação (CP, art. 319) de responsabilidade de policial rodoviário federal,
que  liberou  indevidamente  veículo  apreendido  a  pessoa  diversa  de  seu  proprietário.  Revisão  de
arquivamento  (LC  nº  75/93,  art.  62,  inc.  IV).  Ausência  de  elementos  indicativos  da  percepção  de
vantagem para a liberação do veículo a pessoa diversa. Fatos verificados no ano de 2007. Pena máxima
cominada para o crime de prevaricação de 1 (um) ano de detenção. Prescrição da pretensão punitiva
(CP, art. 109, inc. IV). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

484.Processo:1.14.003.000302/2013-30 Voto: 407/2014 Origem: PRM – BARREIRAS/BA
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saques indevidos

de benefício previdenciário após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV).
Realização de diligências pela autarquia previdenciária não lograram obter elementos mínimos aptos a
revelar o responsável pelos saques efetuados no período de dezembro de 2007 a maio de 2008. Fatos
ocorridos  há  quase  7  (sete)  anos.  Inviabilidade  de  novas  diligências  para  colheita  de  dados  que
justifiquem a continuidade da apuração. Homologação do arquivamento.

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

485.Processo:1.34.007.000318/2013-10 Voto: 410/2014 Origem: PRM – MARÍLIA/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saque indevido de

benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Percepção de uma parcela, referente à competência de agosto de 2013, no valor de R$ 678,00. Quase
totalidade da parcela que era realmente devida, posto que o óbito da beneficiária se deu em 28/08/2013.
Notoriedade de que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com o funeral,
bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, especialmente quando
de origem simples.  Ausência de significativa lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma repressiva.
Eventual desproporcionalidade e consequente injustiça na aplicação de qualquer reprimenda à conduta
investigada,  que  não  apresenta  indícios  claros  de  dolo  configurador  de  estelionato  qualificado.
Homologação de arquivamento.

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

486.Processo:1.34.007.000314/2013-31 Voto: 411/2014 Origem: PRM – MARÍLIA/SP
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Realização de saque indevido de

benefício  previdenciário  após  o  óbito  da  titular.  Revisão  de  arquivamento  (LC  75/93,  art.  62,  IV).
Percepção de uma parcela, referente à competência de outubro de 2012, no valor de R$ 622,00. Quase
totalidade da parcela que era realmente devida, posto que o óbito da beneficiária se deu em 23/10/2012.
Notoriedade de que o falecimento de qualquer pessoa exige a realização de despesas com o funeral,
bem como a quitação de dívidas, por mínimas que sejam, deixadas pelo de cujus, especialmente quando
de origem simples.  Ausência de significativa lesão aos bens jurídicos tutelados pela norma repressiva.
Eventual desproporcionalidade e consequente injustiça na aplicação de qualquer reprimenda à conduta
investigada,  que  não  apresenta  indícios  claros  de  dolo  configurador  de  estelionato  qualificado.
Homologação de arquivamento.

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

487.Processo:1.36.001.000246/2013-96 Voto: 412/2014 Origem: PRM – ARAGUAÍNA/TO
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível irregularidade na prestação das contas referentes ao

Convênio nº 1019/2006, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA – e o Município de
Praia Norte/TO, para a construção de sistema de abastecimento de água naquele local. Revisão de
arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, inc. IV). Os fatos apurados neste expediente são objeto do Inquérito
Policial nº. 44/2010, não havendo nenhum elemento novo de prova de materialidade ou autoria delitivas.
Aplicação do princípio ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto do Relator. Participaram da votação a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge
e o Dr. Oswaldo José Barbosa Silva.
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488.Processo:1.33.000.003443/2013-89 Voto: 413/2014 Origem: PR/SC
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Notícia de Fato instaurada para apurar possível crime de estelionato previdenciário (CP, art. 171, § 3º).

Realização  de  saques  indevidos  de  benefício  previdenciário  após  o  óbito  do  titular,  ocorrido  em
06/09/2001. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Pena máxima cominada de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Prescrição da pretensão punitiva estatal, já que decorridos mais de
12 (doze) anos da última percepção indevida, ocorrida em 03/12/2001 (CP, art. 109, III). Extinção da
punibilidade (CP, art. 107, IV). Homologação do arquivamento.

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

489.Processo:000302-74.2011.4.02.5004 Voto:433/2014 Origem: PRM - LINHARES/ES
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Administrativo Criminal instaurado para apurar suposto crime de sonegação de contribuição

previdenciária por parte de representantes legais de empresa. CP, art. 337-A. Revisão de arquivamento (LC
nº 75/93, art. 62, inc. IV). Informação da Receita Federal no sentido de os DEBCAD's nºs 37.232.351-0 e
37.232.350-2 foram devidamente liquidados. Quitação integral. Extinção da punibilidade (Lei nº 11.941/09, art.
69). Falta de justa causa para persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

490.Processo:0125/2013 Voto: 440/2014 Origem: PR/PB
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa : Inquérito Policial instaurado para apurar crime de furto qualificado na modalidade tentada (CP, art. 155,

§1º e § 4º, I, c/c art. 14, II) em agência dos Correios no Município de Pilõezinhos/PB no dia 15/12/2012.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, inc. IV). As diligências realizadas pela autoridade policial
não lograram êxito na apuração da autoria delitiva, posto que as testemunhas ouvidas não souberam
indicar  suspeitos  ou  possíveis  testemunhas  do  fato,  ocorrido  pela  madrugada,  e  que  não  houve  a
gravação de imagens dos responsáveis, os quais sequer ingressaram na agência, posto que, acionado o
alarme,  fugiram.  Circunstâncias  que  não apontam para  perspectiva de êxito  no  prosseguimento da
apuração do ilícito penal. Homologação do arquivamento.

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

491.Processo:1.29.011.000227/2008-18 Voto: 459/2014 Origem: PR/RS
Relator :Dr. Carlos Augusto da Silva Cazarré
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de Representação Fiscal para Fins Penais para

apurar  suposto  crime  de  sonegação fiscal.  Supressão  do  pagamento  de tributos  federais  mediante
fraude.  Lei  nº  8.137/90,  art.  1º,  inc.  I.  Revisão do arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Adesão da
contribuinte ao parcelamento instituído pela Lei nº 11.941/09. Pagamento integral do débito tributário.
Extinção da punibilidade (Lei  nº  11.941/09,  art.  69).  Falta  de  justa causa para a  persecução penal.
Homologação do arquivamento.

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

Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen

ORIGEM JUDICIAL

NÃO PADRÃO
492.Processo:0001656-92.2013.4.01.3808 Voto: 536/2014 Origem: VF/LAVRAS-MG

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. CONTRABANDO DE CIGARROS (ART. 334 DO CP). ARQUIVAMENTO COM BASE

NO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  DISCORDÂNCIA  DA  JUÍZA  FEDERAL.  REVISÃO  DE
ARQUIVAMENTO (CPP, ART. 28 C/C LC N° 75/93, ART. 62, IV). INAPLICABILIDADE. EFEITO NOCIVO
À SAÚDE HUMANA. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DA LEI Nº 9.532/97. DESIGNAÇÃO DE OUTRO
MEMBRO DO MPF PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar possível crime de contrabando (art. 334 do CP), em
razão da apreensão de 139 maços de cigarros de origem estrangeira, desprovidos da documentação
que comprovasse sua regular internação.
2. O Procurador da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, por entender aplicável ao
caso o princípio da insignificância. Discordância da Juíza Federal.
3. A natureza do produto (cigarros) impõe maior rigor na adoção do princípio da insignificância, em razão do
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efeito nocivo à saúde e, consequentemente, do rígido controle em sua comercialização no território nacional.
4. A posse de 139 maços de cigarros de origem estrangeira, conhecendo o agente a origem ilícita do
produto, não pode ser considerada insignificante. Desrespeitadas as normas da Lei nº 9.532/97, que
restringem,  com  rigor,  o  comércio  em  questão.  Precedentes  da  2ª  CCR/MPF  (Voto  n°  6095/2013,
proferido nos autos n° 0005706-12.2013.4.03.6103; Voto n° 5802/2013, proferido nos autos n° 0006556-
60.2013.4.03.6105).
5.  Especialmente  quanto  aos  cigarros,  classificado  como  produto  de  tabaco,  o  Brasil  ratificou
oficialmente em 2005, a Convenção-Quadro para o Controle do Uso do Tabaco, assinada pelo Brasil em
2003 e que adota medidas para restringir o consumo de tabaco, dentre elas, a criação de impostos para
aumentar o custo, a proibição de fumar em locais públicos e fechados,  o controle no conteúdo dos
maços, a proibição da propaganda e a identificação dos malefícios do tabagismo.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal.

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

493.Processo:0001223-22.2013.4.03.6140 Voto: 10310/2013 Origem: VF/MAUÁ-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA  DE  FATO.  POSSÍVEL  CRIME  DE  FALSO  TESTEMUNHO  (CP,  ART.  342,  §  1º).

POTENCIALIDADE LESIVA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. REVISÃO DE ARQUIVAMENTO (CPP,
ART. 28, C/C LC 75/93, ART. 62, IV). DESIGNAÇÃO DE OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL PARA PROSSEGUIR NA PERSECUÇÃO PENAL. 
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342,
§ 1º), tendo em vista que o investigado teria faltado com a verdade em seus depoimentos, prestados em
processo em curso na Justiça Trabalhista.
2. A Procuradora da República oficiante promoveu o arquivamento do feito, sob os argumentos de que os
depoimentos tidos como falsos foram irrelevantes para o deslinde da causa trabalhista, mormente, pela
aplicação do princípio da proteção em prol dos trabalhadores.  Além disso, o depoimento citado não
interferiu no resultado final da demanda, inexistindo a potencialidade lesiva neste. 
3.  O  Juiz  Federal,  por  sua  vez,  discordou  do  arquivamento  por  entender  que  o  depoimento  da
testemunha porta potencialidade lesiva, se relacionam ao cerne da questão do objeto da ação em que
foram proferidos e que a persecução penal ao autor do delito de falso testemunho assumem efetiva
relevância social. 
4. Para configuração do crime de falso testemunho, não se exige a efetiva influência na decisão judicial.
Basta a existência de potencialidade lesiva das declarações prestadas pela testemunha. Precedentes do
STF e STJ. 
5. A conduta se revestirá de potencialidade lesiva sempre que versar sobre fato juridicamente relevante e
estiver apta a influir no deslinde do processo, o que se verificou no caso destes autos.
6. Designação de outro Membro do Ministério Público Federal para prosseguir na persecução penal. 

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

ORIGEM INTERNA

NÃO PADRÃO
494.Processo:1.30.007.000006/2014-36 Voto: 208/2014 Origem: PRM/PETRÓPOLIS-RJ

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :NOTÍCIA DE FATO. POSSÍVEL CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI N° 9.605/98). TRANSPORTE DE

SUBSTÂNCIA PERIGOSA. REVISÃO DE DECLÍNIO (ENUNCIADO N° 32 DA 2ª CCR). AUSÊNCIA DE
LESÃO DIRETA À UNIÃO E SUAS ENTIDADES. HOMOLOGAÇÃO DO DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÕES
AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada para apurar a prática do crime ambiental previsto no art. 56 da
Lei  n°  9.605/98,  em decorrência  do  exercício  de  atividade  de  transporte  de  produto  ou  substância
perigosa, sem autorização do órgão ambiental competente.
2. Primeiramente, registre-se que compete a todos os entes da federação a proteção do meio ambiente
e combate à poluição em qualquer de suas formas (art. 23, VI, da CF). No entanto, no que se refere à
competência criminal para processar e julgar crimes ambientais, tem-se que compete à Justiça Federal
somente  quando  houver  lesão  direta  e  específica  a  bens,  serviços  ou  interesses  da  União,  suas
autarquias, empresas públicas ou fundações de direito público.
3. Ressalte-se, ainda, que a atribuição do IBAMA para fiscalizar a preservação do meio ambiente, por si
só, não atraí a competência da Justiça Federal (STJ - CC 97.372/SP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
24/3/2010, DJe 5/11/2010).
4. Afirma-se, portanto, que a apuração do crime previsto no art. 56 da Lei n° 9.605/98, versando sobre o
transporte irregular de substância tóxica, não atrai a competência da Justiça Federal tão somente por se
tratar de transporte realizado em rodovias federais, uma vez que inexistente lesão direta e específica a
bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades.
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5. Registre-se que o STJ, em caso semelhante ao dos autos – com um elemento a mais: o produto
tóxico transportado era da Marinha do Brasil -, decidiu pela competência da Justiça Estadual (AGRCC
201002180909, OG FERNANDES, STJ - TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA: 21/6/2012).
6. Ausência da hipótese prevista no art. 109, V, da CF, pois, não obstante o Brasil seja signatário da
Convenção da Basiléia sobre Controle de Movimentos Trasnfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu
Depósito,  a  conduta ora  em análise  não  ostenta  caráter  transnacional,  requisito  outro  cumulativo  e
necessário à aplicação de referido dispositivo.
7. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para persecução penal.
8. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE DECLÍNIOS DE ATRIBUIÇÕES
495.Processo:00243/2012 Voto: 137/2014 Origem: PRM/SANTARÉM-PA

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

informações falsas ao Sistema Oficial de Controle de Produtos Florestais (SISFLORA), operacionalizado
por  órgão  estadual.  Revisão  de  declínio  (Enunciado  nº  33).  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

496.Processo:1.34.006.000417/2013-10 Voto: 141/2014 Origem: PRM/GUARULHOS-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposta prática dos crimes previstos nos arts. 312, 315 e 321 do CP. Representação

anônima  encaminhada  pelo  Digi-Denúncia  noticiando  diversas  irregularidades  envolvendo  cargos
públicos  de Prefeitura  Municipal.  Revisão de declínio  (Enunciado nº 32).  Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

497.Processo:1.14.014.000076/2013-68 Voto: 144/2014 Origem: PRM/ALAGOINHAS-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  furto  (art.  155  do  CP).  Representação  formulada  por  servidora

noticiando o desaparecimento de R$ 40,00 (quarenta reais) no interior de Subseção Judiciária Federal,
que foram arrecadados por um grupo de funcionários para presentear uma colega de trabalho. Revisão
de declínio (Enunciado nº 32).  A quantia subtraída pertence ao patrimônio particular dos servidores.
Ausência de indícios de cometimento de crime com a participação de funcionário público federal no
exercício de suas funções ou com estas relacionadas. Inexistência de elementos de informação capazes
de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio
de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

498.Processo:1.30.005.000014/2014-01 Voto: 197/2014 Origem: PRM/NITERÓI-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime ambiental (art. 64 da Lei n° 9.605/98). Promover construção em solo não

edificável. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Informações de que o empreendimento em questão
não  está  sendo  construído  em  área  de  propriedade  de  ente  federal.  Ausência  de  elementos  de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

499.Processo:2010.50.01.013735-0 Voto: 10002/2013 Origem: PRM/COLATINA-ES
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Possíveis crimes de estelionato e falsificação documental (arts. 171, 297, 298, 299 e

304 do CP). Apuração de atividades exercidas por particular, supostamente responsável por desenvolver
grande  esquema  de  falsificação  de  documentos  utilizados  por  brasileiros  para  obtenção  de  vistos
consulares perante a embaixada dos Estados Unidos da América (EUA),  dentre os quais  figuravam
contra-cheques, extratos, recibos de pagamentos, declarações de matrículas em instituição de ensino,
declarações de IR materialmente falsas, etc.  Revisão de declínio (Enunciado n° 33).  Inexistência de
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elementos que denotem ofensa a bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas
ou  empresas  públicas  (CF,  art.  109,  IV).  “CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  USO  DE
DOCUMENTOS  FALSOS  PARA  OBTENÇÃO  DE  VISTO  PERANTE  SEÇÃO  CONSULAR  DA
EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL COMUM
ONDE  FORAM  APRESENTADOS  OS  DOCUMENTOS.  1.  Considerando-se  que  os  documentos
falsificados foram em tese utilizados pela acusada para instruir pedido de visto perante a Seção Consular
da  Embaixada  dos  Estados  Unidos  da  América,  representação  de  Estado  estrangeiro  no  território
nacional, não há que se falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, por
inexistir prejuízo a bens, serviços ou interesses da União, de suas entidades autárquicas ou empresas
públicas.  2.  Conflito  conhecido  para  declarar-se  competente  o  Juízo  de  Direito  de  uma  das  Varas
Criminais  de  Brasília-DF  (STJ  -  CC  104.334/DF,  Rel.  Min.  JORGE  MUSSI,  Terceira  Seção,  DJe
3/8/2009)”.  Ainda  sobre  o  tema:  “PENAL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTOS PÚBLICOS E USO DE DOCUMENTO FALSO. A utilização de documentos falsos, como
declarações de renda e falsas anotações em Carteira de Trabalho, com a finalidade de obtenção de visto
consular de entrada em país estrangeiro, não acarreta qualquer prejuízo a bens, serviços ou interesses
da  União,  excluindo-se  da  competência  da  Justiça  Federal.  Conflito  conhecido  para  declarar  a
competência do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de São Paulo, o suscitado (CC 30.169/SP, Rel. Min.
FERNANDO  GONÇALVES,  Terceira  Seção,  DJ  17/6/2002)”.  Ausência  de  elementos  de  informação
capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para persecução penal. Homologação do
declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

500.Processo:1.22.001.000004/2014-79 Voto: 453/2014 Origem: PRM/JUIZ DE FORA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Representação particular relatando a existência de um vírus que frauda dados de boletos

bancários gerados por sítios eletrônicos na internet, alterando o código de barras para que o pagamento
seja direcionado para outra conta. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Os boletos supostamente
adulterados acostados aos autos não são de instituição financeira federal. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

501.Processo:1.18.000.002044/2013-15 Voto: 465/2014 Origem: PR/GO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de peculato por equiparação (art. 552 da CLT). Representação particular

relatando que presidentes de sindicatos teriam negociado a doação de um automóvel sem justificativa,
despertando sérias suspeitas de irregularidades no representante. Revisão de declínio (Enunciado nº
32). Eventual prejuízo ao patrimônio de pessoa jurídica de direito privado. Ausência de elementos de
informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

502.Processo:1.34.001.007340/2013-41 Voto: 573/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Diversas representações relatando possível prática de homofobia, preconceito a mulher

e  incitação  ao  estupro,  pela  rede  mundial  de  computadores,  ocorrido  por  meio  de  postagem  em
determinado sítio eletrônico. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Observa-se que outros processos,
sobre os mesmos fatos, já foram declinados a Justiça Estadual – estando todos em conexão com o
processo  nº  1.34.001.005777/2013-40.  Recebimento da  promoção de arquivamento por  bis  in  idem
como declínio de atribuições. Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do
Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.  Homologação  do  declínio  de  atribuições  ao
Ministério Público Estadual.

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

503.Processo:1.25.002.001578/2013-61 Voto: 531/2014 Origem: PRM/CASCAVEL–PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de contra economia popular (art. 2º, III, da Lei 1.521/1951). Comercialização de

vinho sem classificação do quantitativo de açúcar. Violação aos padrões de identidade e qualidade físico-
químico estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Fiscalização
efetuada pelo MAPA. Súmula 498 do STF. Ausência de elementos capazes de justificar a atribuição do
Ministério Público Federal. Homologação de declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.
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Decisão :Acolhido por maioria o voto da Relatora.  Vencida a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge. Participou da
votação o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

504.Processo:1.34.001.005809/2013-15 Voto: 530/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de fato.  Possível  crime contra  a economia popular  (art.  2º,  IX,  da Lei  nº  1.521/51).  Fraude

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

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

505.Processo:1.34.001.008003/2013-71 Voto: 520/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Possível  crime  de  falsificação  de  documento  (art.  297  do  CP).  Notícia  anônima

informando a venda de diplomas de conclusão de ensino médio em site, na internet. Revisão de declínio
(Enunciado  nº  32).  Ausência  de  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a  persecução  penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

506.Processo:1.34.001.007065/2013-65 Voto: 516/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Diversas representações relatando possível prática de homofobia, preconceito a mulher

e incitação ao estupro e violência, pela rede mundial de computadores, que teria ocorrido por meio de
uma postagem em determinado sítio eletrônico. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência de
elementos  de  informação  capazes  de  justificar  a  atribuição  do  Ministério  Público  Federal  para  a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

507.Processo:1.24.001.000304/2013-01 Voto: 515/2014 Origem: PRM/CAMPINA GRANDE-PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de fraude em processo licitatório (art. 90 da Lei nº. 8.666/93). Participação de

empresas fantasmas em licitação. Revisão de declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Pesquisa no
sistema ASSPA verificou a inexistência de recursos públicos federais. Ausência de elementos capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

508.Processo:1.34.001.008014/2013-51 Voto: 534/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposta prática de crime de estelionato (art. 171 do CP). Representação que informa a

solicitação de dízimo de igreja evangélica a seguidores. Revisão de declínio (Enunciado nº 32). Ausência
de elementos de informação capazes de justificar  a  atribuição do Ministério Público Federal  para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

509.Processo:1.34.001.008040/2013-89 Voto: 525/2014 Origem: PR/SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposta prática de crime de violação de direito autoral  (art.  184 do CP). Representação

particular informando o suposto plágio em sítio eletrônico na internet. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a
persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

510.Processo:1.30.017.001176/2013-38 Voto: 518/2014 Origem: PRM/SÃO JOÃO DO MERITI-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Representações particulares relatando possíveis crimes contra o consumidor, em site da

internet, que vendo produtos falsificados alegando ser original. Revisão de declínio (Enunciado nº 32).
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Ausência de elementos de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal
para a persecução penal. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

511. Processo:1.30.001.006616/2012-31 Voto: 594/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Cópia de representação particular, formulada no Ministério Público Estadual. Vítima alega

fraude  efetuada  em  processo  de  interdição  que  o  considerou  como  doente  mental,  bem  como
perseguição e ameaça por familiares, em virtude de pensão deixada por pai, servidor público federal.
Revisão de arquivamento que se recebe como declínio de atribuições (Enunciado nº 32). Ausência de
elementos capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal  para a persecução penal.
Homologação do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

512.Processo:1.28.000.002005/2013-63 Voto: 597/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de Informação. Possível crime contra a economia popular. Motoboy acusado de usura pecuniária

(Lei nº 1.521/51, art. 4º). Revisão de declínio (Enunciado nº 32 – 2ª CCR/MPF). Ausência de elementos
de informação capazes de justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal.
Súmula nº 498 do STF: “Compete a justiça dos estados,  em ambas as instâncias,  o processo e o
julgamento dos crimes contra a economia popular”. Homologação do declínio de atribuições ao Ministério
Público Estadual.

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

513.Processo:1.34.010.001108/2013-90 Voto: 596/2014 Origem: PRM/RIBEIRÃO PRETO-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime contra o meio ambiente (art. 54 da Lei n. 9.605/98). O denunciante aduz

que há irregularidades no tratamento de água na lagoa local, bem como lançamento de esgoto no rio
daquele município, o que está gerando a mortandade de peixes.  Revisão de declínio de atribuições
(Enunciado nº 32). Não constatação de poluição em rio federal.  Ausência de elementos capazes de
justificar a atribuição do Ministério Público Federal para a persecução penal. Homologação do declínio de
atribuições ao Ministério Público Estadual. 

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

514.Processo:1.29.000.002285/2013-72 Voto: 593/2014 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Representação informando agressões físicas nos trilhos do trem, em plataforma da

Trensurb – Sociedade de Economia  Mista.  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 para a persecução penal. Homologação
do declínio de atribuições ao Ministério Público Estadual.

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

HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTOS
515.Processo:1.29.008.000410/2013-30 Voto: 127/2014 Origem: PRM/SANTA MARIA-RS

Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques efetuados entre
7/2000 e 11/2000. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

516.Processo:1.29.015.000255/2013-62 Voto: 129/2014 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques efetuados entre
10/1999 e 1/2001. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.
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Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.

517.Processo:1.29.015.000251/2013-84 Voto: 131/2014 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques efetuados entre
5/1996 e 8/1996. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

518.Processo:1.29.015.000248/2013-61 Voto: 132/2014 Origem: PRM/SANTA ROSA-RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art.  171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques efetuados entre
5/1997 e 9/1997. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

519.Processo:1.20.000.001111/2013-18 Voto: 134/2014 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime contra a ordem tributária (art. 2°, II, da Lei n° 8.137/90). Deixar de recolher, no

prazo legal, valor de tributo cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação e que deveria recolher
aos cofres públicos, nos anos-calendário 2005/2007. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).
Transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva (art. 109, V, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

520.Processo:1.30.001.005481/2013-78 Voto: 128/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Crime  de  contrabando  (art.  334  do  CP).  Apreensão  de  máquinas  caça-níqueis

procedentes do exterior. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram objeto de
apuração no Inquérito  Policial  n°  1134/2011 (processo  n°  0490390-93.2011.4.02.5101).  Aplicação do
princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

521.Processo:1.04.004.000561/2010-54 Voto: 133/2014 Origem: PRR 4ª REGIÃO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Procedimento  de  Acompanhamento  de  Convênio  instaurado  para  verificação  da

aplicação de recursos federais repassados a município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação – FNDE. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Procedimento instaurado em
2009. O convênio em análise restou prorrogado até 8/1/2014. Realização de diligências. Não há nos
autos indícios mínimos da prática de crime, nem ocorreu a omissão no dever de prestar contas, até
porque  o  convênio  ainda  encontra-se  vigente,  apresentando  situação  adimplente.  Desnecessária  a
continuidade  do  trâmite  do  procedimento  administrativo  face  a  ausência  de  quaisquer  elementos
concretos indicativos de malversação de verbas federais. Homologação do arquivamento, sem prejuízo
do disposto no art. 18 do CPP.

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

522.Processo:1.13.000.001523/2012-10 Voto: 135/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal instaurado para apurar  as condições de preservação de veículo

apreendido nos autos de ação penal e viabilizar a eventual alienação judicial antecipada. Revisão de
arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Diligência. Constatação que houve determinação judicial para
que o veículo fosse devolvido ao sentenciado. Perda do objeto. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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523.Processo:0102/2013 Voto: 10072/2013 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa : Inquérito policial. Suposta exploração clandestina de serviços de telecomunicação (art. 183 da Lei n°

9.472/97). Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Notas Técnicas da Anatel constataram
que um dos transmissores apreendidos é de baixa potência (22,3 Watts), homologado pela ANATEL,
indicando que não houve verificação da ocorrência de situação de interferência.  Já quanto ao outro
transmissor,  apesar  de  possuir  potência  de  28,5  Watts,  também  não  foi  configurada  interferência
prejudicial. Ausência de potencialidade lesiva suficiente para atingir o bem jurídico protegido pela norma
penal (art. 1º, §1º, da Lei 9.612/98). Precedente do STF (HC 115729, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em 18/12/2012).  Aplicação do princípio  da insignificância.  Homologação do
arquivamento.

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

524.Processo:1.27.001.000017/2014-61 Voto: 199/2014 Origem: PRM/PICOS-PI
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  fato.  Representação  particular  noticiado  suposta  malversação  de  recursos  públicos  em

Prefeitura Municipal. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia vaga e imprecisa. A
representação  limitou-se  a  narrar  genericamente  que  “...estão  acontecendo  'desvios'  de  dinheiro
público!”, sem qualquer documentação que possibilite comprovar tal alegação. Tentativa de contato com
o representante para obtenção de maiores informações não logrou êxito, tendo em vista que o mesmo
não  foi  encontrado.  Ausência  de  suporte  probatório  mínimo.  Não  constatação  de  elementos  de
informação necessários à deflagração de persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

525.Processo:1.34.038.000085/2013-98 Voto: 204/2014 Origem: PRM/ITAPEVA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Suposto descumprimento de ordem

proferida por juízo de Vara do Trabalho. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Ciência
pessoal e inequívoca da referida ordem judicial por quem tinha o dever de cumpri-la não evidenciada nos
autos. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

526.Processo:1.14.003.000159/2013-86 Voto: 214/2014 Origem: PRM/BARREIRAS-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento  investigatório  criminal.  Possível  crime  de  desobediência  (art.  330  do  CP).  Suposto

descumprimento de ordem proferida por juízo de Vara do Trabalho para que arrendatário de pessoa
jurídica bloqueasse determinada quantia relativa à reclamação trabalhista. Revisão de arquivamento (LC
n° 75/93, art. 62, IV). Diligências. Expedição de ofício à Vara do Trabalho solicitando documentos que
comprovassem o descumprimento da ordem. Ofício não respondido.  Tentativa,  sem sucesso,  de se
identificar  o correto endereço do arrendatário para que ele prestasse esclarecimentos quanto à sua
conduta supostamente delituosa. Por fim, não se sabe se a pessoa notificada para o cumprimento da
decisão de bloqueio do valor era o real arrendatário na época do suposto descumprimento da ordem, em
razão do grande lapso de tempo decorrido entre a decisão judicial e a efetiva notificação (quatro anos).
Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

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

527.Processo:1.20.000.001406/2012-11 Voto: 512/2014 Origem: PRM/RONDONÓPOLIS-MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório criminal. Possível crime de desobediência (art. 330 do CP). Representação

particular  noticiando  suposto  descumprimento  de  ordem  proferida  por  Juíza  Federal  relativa  à
implementação  de  benefícios  previdenciários.  Revisão  de  arquivamento  (LC  n°  75/93,  art.  62,  IV).
Diligências.  Expedição  de  ofício  ao  juízo  que  proferiu  as  ordens  supostamente  descumpridas  para
obtenção de maiores informações.  Em resposta,  a Magistrada afirmou que os  benefícios  objeto  da
representação  foram  efetivamente  implementados,  encontrando-se  ativos,  sendo  que  o  atraso  no
cumprimento  da  ordem  é  justificado  pelo  reduzido  quantitativo  de  servidores  do  INSS  e  pela
concentração das atividades de implementação dos benefícios de todo o Estado de Mato Grosso apenas
em Cuiabá. Ausência de justa causa para a persecução penal. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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528.Processo:1.34.016.000359/2013-05 Voto: 580/2014 Origem: PRM/SOROCABA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de fato.  Representação  particular  genérica  e  desprovida  de suporte  probatório  mínimo,  que

informa a violação ao direito de liberdade de locomoção, em virtude de vigia efetuada por policiais.
Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Procurador oficiante pugnou pelo arquivamento e
cientificou o representante da abertura de prazo para recurso, o qual não foi promovido. Ausências de
indícios de condutas criminosas. Atipicidade da conduta. Homologação de arquivamento.

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

529.Processo:1.20.000.000686/2013-13 Voto: 588/2014 Origem: PR/MT
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Suposto crime de uso indevido e suposto desrespeito a Bandeira Nacional (art. 19 da Lei

5.700/71). Representação particular informa que  propaganda de partido político colocou a sua bandeira
acima da bandeira nacional. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Atipicidade de conduta.
Homologação de arquivamento. 

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

530.Processo:1.11.000.000077/2013-73 Voto: 553/2014 Origem: PRM/PALMARES-PE
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  Fato.  Prática  crime  ambiental  (art.  35,  II,  da  Lei  nº.  9.605/98).  Prisão  em  flagrante  de

indivíduos surpreendidos com petrechos de pesca proibidos pela Instrução Normativa nº 138/2006 do
IBAMA e produtos recém-pescados. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram
objeto de apuração na Ação Penal nº 0000635-90.2012.4.05.8307. Aplicação do princípio do ne bis in
idem. Homologação do arquivamento.

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

531.Processo:1.31.000.001533/2013-18 Voto: 547/2014 Origem: PR/RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Prática de exploração ilegal de recursos minerais (art. 55 da Lei 9605/98). Extração

ilegal de minérios. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram objeto de apuração
– Ação Penal nº 8247-67.2013.4.01.4100 – tendo como deslinde final o arquivamento do feito. Ausência
de provas novas. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

532.Processo:1.31.000.001591/2013-33 Voto: 554/2014 Origem: PRM/PORTO VELHO-RO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Prática crime ambiental.  Impedimento de regeneração natural de floresta nativa,  na

Unidade de Conservação de Bom Futuro-RO. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Os fatos
já foram objeto de apuração - Ação Penal nº 1.31.000.001460/2013-56. Aplicação do princípio do ne bis
in idem. Homologação do arquivamento.

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

533.Processo:1.25.001.000585/2013-56 Voto: 569/2014 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível crime de contrabando (art. 334 do CP). Representação fiscal para fins penais

noticiando  apreensão  de  cigarros,  sem  os  documento  fiscais  que  comprovassem  a  sua  regular
importação. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). O fato ora tratado está sendo objeto de de
apuração,  na  Ação  Penal  nº  5003337-25.2013.404.7010.  Aplicação  do  princípio  do  ne  bis  in  idem.
Homologação do arquivamento.

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

534.Processo:1.25.001.000597/2013-81 Voto: 549/2014 Origem: PRM/CAMPO MOURÃO-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Possível 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 (IPL n. 5003310-
42.2013.404.7010). Aplicação do princípio do non bis in idem. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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535.Processo:1.30.006.000334/2013-61 Voto: 574/2014 Origem: PRM/NOVA FRIBURGO-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de frustração de direito trabalhista (art. 203 do CP). Revisão de arquivamento (LC

n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram objeto de apuração na Ação Penal nº 2004.02.01.004349-5.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

536.Processo:1.36.001.000053/2013-35 Voto: 568/2014 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

n°  75/93,  art.  62,  IV).  Os  fatos  já  foram objeto  de  apuração  nos  Inquéritos  Policiais  n°  66/2013 e
236/2013. Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

537.Processo:1.36.001.000151/2013-72 Voto: 575/2014 Origem: PRM/ARAGUAÍNA-TO
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

n° 75/93, art.  62, IV). Os fatos já foram objeto de apuração nos Inquéritos Policiais n° 0225/2013-4.
Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

538.Processo:1.30.001.005690/2013-11 Voto: 566/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

n° 75/93, art. 62, IV). Os fatos já foram objeto de apuração no Inquérito Policial n° 2535/2008 (processo
n° 2008.51.01.817226-8). Aplicação do princípio do ne bis in idem. Homologação do arquivamento.

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

539.Processo:1.22.013.000040/2012-31 Voto: 552/2014 Origem: PRM/POUSO ALEGRE-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Notícia Anônima informando suposto crime de sonegação fiscal (art. 1º,

I, da Lei 8.137/90) em empresa madeireira. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Diligências junto
à  Receita  Federal  que  comunicou  a  inexistência  de  procedimento  fiscal  instaurado  contra  a  empresa
mencionada. Ausência de indícios mínimos da prática de crimes. Homologação do arquivamento.

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

540.Processo:1.30.004.000186/2013-03 Voto: 572/2014 Origem: PRM/ITAPERUNA-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Representação anônima noticiado suposto crime de pesca predatória ilegal no Rio Muriaé.

Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia vaga e imprecisa, que se limitou a narrar os
fatos  de  modo  genérico.  Ausência  de  suporte  probatório  mínimo.  Não  constatação  de  elementos  de
informação necessários à deflagração de persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

541.Processo:1.32.000.000852/2013-61 Voto: 576/2014 Origem: PR/RR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Representação anônima noticiado suposto crime de furto (art. 155 do CP) de folhas de

zinco em prédio da Caixa Econômica Federal.  Revisão de arquivamento (LC 75/93, art.  62, inc. IV).
Denúncia vaga e imprecisa, que se limitou a narrar os fatos de modo genérico. Ausência de suporte
probatório  mínimo.  Não  constatação  de  elementos  de  informação  necessários  à  deflagração  de
persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

542.Processo:1.22.003.000307/2013-91 Voto: 558/2014 Origem: PRM/UBERLÂNDIA-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Administrativo. Representação noticiado suposto crime de ameaça (art. 147 do CP). Denúncias

envolvendo diversas pessoas e órgãos, informações frágeis, truncadas e sem robustez probatória. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, inc. IV). Denúncia vaga e imprecisa, que se limitou a narrar os fatos de modo
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genérico. Ausência de suporte probatório mínimo. Não constatação de elementos de informação necessários
à deflagração de persecução penal. Homologação de arquivamento.

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

543.Processo:1.34.007.000307/2013-30 Voto: 583/2014 Origem: PRM/MARÍLIA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 1 (uma)

parcela de benefício previdenciário, em 07/05/2012, após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, considerando
que o óbito ocorreu em 14/04/2012. Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do
falecimento. Ausência de indícios da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

544.Processo:1.34.007.000308/2013-84 Voto: 556/2014 Origem: PRM/MARÍLIA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 1 (uma)

parcela de benefício previdenciário, em 30/12/2011, após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, considerando
que o óbito ocorreu em 26/12/2006. Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do
falecimento. Ausência de indícios da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

545.Processo:1.34.007.000317/2013-75 Voto: 557/2014 Origem: PRM/MARÍLIA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 1 (uma)

parcela de benefício previdenciário, em 31/07/2013, após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, considerando
que o óbito ocorreu em 23/07/2013. Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do
falecimento. Ausência de indícios da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

546.Processo:1.34.007.000319/2013-64 Voto: 559/2014 Origem: PRM/MARÍLIA-SP
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 1 (uma)

parcela de benefício previdenciário, em 27/09/2012, após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, considerando
que o óbito ocorreu em 18/09/2012. Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do
falecimento. Ausência de indícios da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

547.Processo:1.27.000.002118/2013-04 Voto: 565/2014 Origem: PR/PI
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 3 (três) parcelas

de benefício previdenciário após o óbito da titular, referentes às competências 2/2006 e 3/2006. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude,
considerando que o óbito ocorreu em 28/01/2006. Inexistência de procurador ou representante cadastrado à
época do falecimento. Ausência de indícios da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

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

548.Processo:1.22.000.003553/2013-24 Voto: 550/2014 Origem: PR/MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Saque indevido de 1 (uma)

parcela de benefício previdenciário, em 28/05/2010, após o óbito da titular. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Evidente ausência de dolo em obter vantagem ilícita, mediante fraude, considerando
que o óbito ocorreu em 04/05/2010. Inexistência de procurador ou representante cadastrado à época do
falecimento. Ausência de indícios da autoria delitiva. Homologação do arquivamento.

Decisão :Acolhido por unanimidade o voto da Relatora.  Participaram da votação a Dra.  Raquel Elias Ferreira
Dodge e o Dr. José Bonifácio Borges de Andrada.
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549.Processo:1.29.011.000149/2013-19 Voto: 571/2014 Origem: PR/RS
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento investigatório  criminal.  Possível  crime de falso testemunho (art.  342 do CP).  Suposta

divergência entre o teor dos depoimentos prestados em juízo pela parte e por testemunhas. Revisão de
arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV).  Ausência de indícios de materialidade delitiva do crime de falso
testemunho. Homologação do arquivamento.

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

550.Processo:1.28.000.001711/2013-98 Voto: 551/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (art. 289, CP). Comparecimento espontâneo de particular, que

portava nota  falsa,  ao Departamento da Polícia  Federal  para informá-la  de eventual  ilícito  ocorrido.
Revisão de arquivamento (LC n° 75/93,  art.  62,  IV).  Inexistência de elementos indicativos de que o
acusado tinha conhecimento da falsidade, sobretudo porque a falsificação não era grosseira. Ausência
de justa causa para o prosseguimento do feito. Homologação do arquivamento.

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

551.Processo:1.25.015.000106/2013-42 Voto: 570/2014 Origem: PRM/UNIÃO DA VITÓRIA-PR
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saques efetuados em
2001.  Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos.  Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

552.Processo:1.22.020.000143/2013-93 Voto: 577/2014 Origem: PRM/MANHUAÇU-MG
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Último saque efetuado
em 6/1999. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

553.Processo:1.30.001.005198/2013-46 Voto: 579/2014 Origem: PR/RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93, art. 62, IV). Recebimento de benefício previdenciário após o óbito do titular. Saque efetuado em
04/2001.  Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, III, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

554.Processo:1.24.001.000306/2013-91 Voto: 562/2014 Origem: PRM/CAMPINA GRANDE-PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia  de  Fato.  Possível  crime  de  fraude  à  licitação  (art.  90  da  Lei  n.  8.666/93). Revisão  de

arquivamento (LC 75/93, art. 62 – IV).  Fatos ocorridos no ano de 2005. Ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva (art. 109, IV, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

555.Processo:1.13.000.001696/2013-19 Voto: 560/2014 Origem: PR/AM
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possíveis crime de prevaricação (art. 319 do CP), violência arbitrária (art. 322 do CP),

resistência  (art.  329  do  CP)  e  outros.  Mandado de  reintegração de posse  obstruído  por  servidores
públicos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Revisão de arquivamento (LC
75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos em 2004. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, IV,
do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

556.Processo:1.34.038.000028/2013-17 Voto: 561/2014 Origem: PRM/ITAPEVA-SP
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Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, VI, do Decreto-Lei n° 201/67).

Supostas irregularidades constatadas, pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento – FNDE, na prestação
de contas de convênio celebrado com município de Guarapiara/SP. Revisão de arquivamento (LC 75/93,
art.  62, IV).  Fatos ocorridos entre os anos de 1999 a 2002. Ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva (art. 109, IV, do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

557.Processo:1.14.004.000365/2009-08 Voto: 567/2014 Origem: PRM/FEIRA DE SANTANA-BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, III, do Decreto-Lei n° 201/67).

Supostas irregularidades no procedimento licitatório e na aplicação de recursos do Programa Nacional
de Alimentação Escolar – PNAE. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62, IV). Fatos ocorridos no
ano de 2000. Suspeito maior de 70 anos. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, II c/c
art. 115, ambos do CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

558.Processo:1.28.000.001632/2013-87 Voto: 544/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Possível crime de responsabilidade de ex-Prefeito (art. 1°, VII, do Decreto-Lei n° 201/67).

Suposta irregularidade verificada na prestação de contas de convênio realizado entre o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o município. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
IV). Fatos ocorridos no ano de 2003. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, IV, do
CP). Extinção da punibilidade. Homologação do arquivamento.

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

559.Processo:1.23.000.001831/2013-71 Voto: 578/2014 Origem: PR/PA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime ambiental (art. 60 da Lei nº 9605/98), consistente

em  fazer  funcionar  estabelecimento  potencialmente  poluidor,  sem  licença  da  autoridade  ambiental
competente. Revisão de arquivamento (art. 62, IV, da LC 73/93). Fatos ocorridos entre os anos de 1999
e 2008. Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (art. 109, VI, do CP). Extinção da punibilidade.
Homologação do arquivamento.

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

560.Processo:1.28.000.001789/2013-11 Voto: 591/2014 Origem: PR/RN
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de Fato. Crime de moeda falsa (art.  289, CP). Emissão de cédula inautêntica de R$ 100,00

emitida por estrangeira para empresa operadora de câmbio. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art.
62,  IV).  Inexistência  de  elementos  indicativos  de  que  o  acusado  tinha  conhecimento  da  falsidade,
sobretudo porque a falsificação não era grosseira. Ausência de justa causa para o prosseguimento do
feito. Homologação do arquivamento.

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

561.Processo:1.14.004.000017/2009-22 Voto: 589/2014 Origem: PR/BA
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Procedimento Investigatório Criminal. Suposto crime de sonegação de contribuição previdenciária (art.

337-A do CP).  Revisão de arquivamento (LC 75/93,  art.  62,  IV).  Crédito tributário  com exigibilidade
suspensa em face da adesão do município ao parcelamento especial previsto na Lei n. 12.810/2013.
Parcelamento que se equipara ao pagamento para fins de extinção da punibilidade, já que as prestações
não poderão ser inadimplidas. Isso porque a ausência de pagamento, na data do respectivo vencimento,
autoriza a retenção e o repasse dos respectivos recursos do Fundo de Participação do Municípios à
Receita Federal, para quitação do crédito tributário. Homologação do arquivamento.

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

562.Processo:1.30.017.001057/2013-85 Voto: 590/2014 Origem: PRM/SÃO JOÃO DE MERITI-RJ
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Notícia de fato. Crime de estelionato previdenciário (art. 171, §3º, do CP). Revisão de arquivamento (LC

75/93,  art.  62,  IV).  Extração fraudulenta  do PIS, em conta de agência bancária  -  Caixa Econômica
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Federal. Saques efetuados em 1994. Transcurso de mais de 12 (doze) anos desde a data dos fatos.
Ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  punitiva  (art.  109,  III,  do  CP).  Extinção  da  punibilidade.
Homologação do arquivamento.

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

563.Processo:1.24.000.001217/2013-72 Voto: 592/2014 Origem: PR/PB
Relatora :Dra. Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Ementa :Peças de informação. Crime de estelionato contra o INSS (CP, art. 171, § 3º). Ocorrência de saques

indevidos de benefício previdenciário após o óbito do titular. Revisão de arquivamento (LC 75/93, art. 62,
inc.  IV).  Diligências  realizadas  pela  autarquia  previdenciária  com  vistas  à  obtenção  de  elementos
mínimos aptos a revelar a autoria do delito. Procurador legal do beneficiário não localizado. Caso em que
não se  logrou  êxito  em identificar  o  responsável  pelos  saques efetuados no  período  de 11/2001 a
03/2002. Fatos ocorridos há mais de 11 (onze) anos. Inviabilidade de novas diligências para colheita de
dados que justifiquem a continuidade da persecução criminal. Homologação do arquivamento.

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

Designada a próxima Sessão de Revisão para o dia 17/02/2014, às 12 horas.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 2ª Câmara

José Bonifácio Borges de Andrada
Subprocurador-Geral da República

Titular

Oswaldo José Barbosa Silva
Subprocurador-Geral da República

Titular

Carlos Alberto Carvalho de Vilhena Coelho
Procurador Regional da República

Suplente

Carlos Augusto da Silva Cazarré
Procurador Regional da República

Suplente

Luiza Cristina Fonseca Frischeisen
Procuradora Regional da República

Suplente
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	Peças de Informação instauradas a partir representação formulada por juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso dando conta de suposto crime que teria sido cometido contra sua honra. Particular que, em comentários a notícias publicadas na internet, veiculou críticas à atuação do denunciante no julgamento de caso específico por aquele Colegiado. Revisão de arquivamento (LC n° 75/93, art. 62, IV). Antes que difamatórios, os comentários denotam a intenção do autor de suscitar crítica ou reflexão quanto à atuação do juiz em julgamento determinado. Ausência de elementos que denotem o desprezo do autor pela honra do denunciante, especialmente porque a crítica foi dirigida a fato relacionado ao exercício de sua função, não à pessoa natural. Conduta desprovida de animus diffamandi. Não caracterização de crime contra a honra. Atipicidade da conduta investigada. Homologação de arquivamento.
	Procedimento Investigatório Criminal instaurado a partir de representação formulada por particular dando conta de que Delegada da Polícia Federal não estaria cumprindo em tempo hábil as diligências pertinentes ao Inquérito Policial nº 389/2008, o que comprometeria a sua finalização. Arquivamento fundado na perda do objeto da apuração ante o arquivamento do Inquérito Policial referido. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Diligências comprovaram o empenho da noticiada para dar andamento à investigação, tendo ela ressaltado nos autos do inquérito policial a dificuldade financeira enfrentada para a realização de diligências específicas, as quais acabaram sendo realizadas. Não se vislumbram nos autos elementos que apontem desídia da delegada na condução do feito, havendo, ao revés, indicativos de que buscou, tanto quanto possível, cumprir as diligências tendentes a esclarecer os fatos. Ausência de elementos indicativos da ocorrência de crime funcional. Homologação de arquivamento por fundamento diverso.
	Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por cidadão dando conta de supostos crimes atribuídos a delegado da Polícia Federal, que estaria favorecendo traficante que atuaria no Rio de Janeiro. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa genérica, desprovida de indicativos precisos dos fatos acoimados de ilegais, seja quanto à forma, ao contexto ou à data em que teriam ocorrido. Ausência de elementos mínimos para a deflagração de persecução penal. Homologação de arquivamento.
	Notícia de Fato instaurada a partir de notícia-crime formulada por cidadão dando conta de supostos crimes atribuídos a delegado da Polícia Federal e ao Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, também delegado da Polícia Federal, os quais estariam favorecendo traficantes daquele Estado que, em razão disso, não seriam presos. Revisão de arquivamento (LC nº 75/93, art. 62, IV). Narrativa genérica, desprovida de indicativos precisos dos fatos acoimados de ilegais, seja quanto à forma, ao contexto ou à data em que teriam ocorrido. Ausência de elementos mínimos para a deflagração de persecução penal. Homologação de arquivamento.

